Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4487, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
1636 augustus 3 - 1638 november
folio 1.
Reeckeninghe bewijs et reliqua die midts deeser sijn doende Jan Sanders Ardt van Hoeve ende Hendrijck Peters
van Tricht respective Heijlich Geest meesters ende provisoren der taeffel des Heiligen Geest alhier tot Helmont
van allen hunnen ontfanck ende uijtgaven derwelcke sij gehadt mochten hebben eenen tijt van twee jaeren ende
drije maenden waervan den voor screven Jan Sanders des ontfanck ende uijtgeven alleenlijck gehadt heeft
beginnende den derde augustij 1636 ende eijndende den eerste dagh van november 1638 ende is als hier naer
volght.
Ontfanck
Catharina weduwe Jan vanden Haudt gelt jaerlijcx vier mudden acht vaten rogge erffelijck aende is ter volle
betaelt het jaer 1632 bij Handerijck Costers ende op het jaer 1633 is bij den rendant ontfangen 12 vaeten
boeckweijt dico.
XII VII st.
folio 1 verso.
idem gelt jaerlijcx ses thien vaeten rogghe reducibel ende is lest betaelt bij Dijrck Becx 1619 ende op het jaer
1620 is bij den voors. Becx ontfangen thien stuivers ergo nichi.
Jan Peter den Raijmaecker gelt jaerlijcx 8 vaeten rogghen erffelijck ende heeft betaelt aende voorgenoemde lest
aen Handerijck Costers ende is bij den rendant ontfangen 1632 daer voor ontfangen in gelde ten somma van 6 gl.
Dico
VI gl.
Het convent van Bijnderen gelt tjaer negenthien vaeten roggen erffelijck ende hebben betaelt 1636 ende 1637
compt heer voor ontfangen in rogge 3 mud 2 vaet duo.
III mud II vaet
Jan Claessen van Roij gelt jaerlijc vijff vaten roggen redubel ende is lest betaelt bij Dijrck Becx 1615 ende op
het 1616 heeft hij ontfangen ses ent wentich twee ontfangen ergo hic nichil
folio 2.
Lijsken weduwe Ardt Joosten gelt jaerlijcx 2 mudde roggen reducibel ende is lest betaelt bij Handreijck Costers
1631 ergo hic nihel.
Mr. Jacop Becx gelt jaerlijcx acht vaeten rogge reducibel ende is lest betaelt bij Handerick Costers 1635 ergo hic
nichil
Den Heijlich Geester van Hertogenbossche gelt jaerlijcx een mudde roggen reducibel ende heeft betaelt het jaer
1633 ende 1634 comt daer voor ontfangen 9 gl. dico.
IX gl. 0 st.
Frans van Merevoort gelt jaerlijcx 1 mud rogge erffelijck ende is lest betaelt bij Dijrck Becx 1625 ende alsoo
heer Sijmon van Merevoort insgelijcx opde H. Geest heeft alhier jaerlijcx is heffende 1 mud roggen soo is 4
tselve tot noch toe tegens den anderen blijven staen ergo hic nihil
folio 2 verso.
Arien Bernarts gelt jaerlijcx 7 vaeten roggen reducibel ende is voor 4 jaeren pachten betaelt 6 gl. 15 st. t weeten
het jaer 1627, 1628, 1629 ende 1630 aende dat ter oersacken dat het tselve alhier nijet wel betaelt en coste
worden duo.
VI gl. XV st.
Goessen Gordts van Vijfeijcken gelt jaerlijcx1 mud roggen reducibel ende alsoo daer ten achteren waeren veel
epachter t weeten vanden jaere 1625 tot den jaeren 1637 toe wesende alsoo 12 pachten hebben dijen halvens
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geraetsaem gevonden om met de erffgenaemen des voors. Goossens te accordeeren voor 12 pachten bijdes
rendant is ontfangen de quantiteijt van 3 mudde 4 vaeten rogge waer mede betaelt is het jaer 1637 duo.
III mud IIII vaet
Frans Costers gelt jaerlijcx 6 vaeten rogge reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1632
ergo nichil.
folio 3.
Willem Hanrijcke Cuijten gelt jaerlijcx 6 vaten roggen reducibel ende heeft betaelt aen Dijrck Becx op het 1620,
25 st. ende is bij den rendant ontfangen 3 volle jaeren t weeten het jaer 1620, 1621 ende 1622 comt ter somma
van 6 gl. 15 st. dico.
VI gl. XV st.
Dielis Lambers den mulder gelt jaerlijcx 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt het jaer 1629 compt daer
voor ontfangen 2 gl. VII st. duo
II gl. V st.
Hubert Daemen gelt sjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt het jaer 1631, 1632 ende 1633 compt
daer voor ontfangen 6 gl. 15 st. dico.
VI gl. XV st.
Den pastor van Helmont gelt tjaers 1 ½ vaet roggen is effelijck ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers
1627 ergo hic nichil.
folio 3 verso.
Gordt Jan Matheussen gelt tjaers 1 mud roggen reducibel aende is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1629 ende
alsoo den voorgenoemden Gordt insgelijckx is hebbende een renthe van 4 mud roggen reducibel op den H. Geest
alhier is het tselve tot noch toe alsoo tegens den andere blijven staen ergo hic nihil.
Hanrick Ardt Hurcx gelt tjaers 15 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen Hanrijck Joost Costers het jaer
1620 hier nihil.
De weduwe Jan Marcelis nu ter tijt Willem Hanrijcx gelt tjaers 6 vaeten roggen erffelijck ende lest betaelt
gheweeft het jaer 1615 bijde voorgaende provisoren ergo hic nihil.
De weduwe Jan van Beth gelt jaerlijcx 1vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer
1620 ergo hic nihil.
folio 4.
Peter Jan Meijssen nu ter tijt Thomas vanden Bergh gelt jaerlijcx 18 vaeten roggen reducibel ende is betaelt het
jaer 1631 daer voor ontfangen aen gelt 6 gl. 15 st. dico.
VI gl. XV st.
Hanrijck Michiels van Tongelo gelt jaerlijcx 1 mud roggen erffelijck ende heeft betaelt het jaer 1628 daer voor
ontfangen 8 gl. 18 st. dico.
VIII gl. XVIII st.
Jan Janssen vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaeten roggen erfflijck ende is betaelt aen Hanrijck Costers het jaer
1633 ergo hic nihil.
Antoni Jan Ansems nu ter tijt Willem Antoni Willems gelt jaerlijcx uijt den Alardt 6 vaten roggen reducibel ende
is lest betaelt het jaer 1620 bij Dijrck Becx ergo hic nihil.
Thomas Janssen vanden Bergh gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel aende heeft lest betaelt aen Handerijck
Costers het jaer 1632 ergo hic nihil.
folio 4 verso.
Dijrck Janssen vanden Broeck aende Jan Janssen gelden tjaers 1 mud roggen erffelijck ende is bij Dijrck vanden
Broeck lest betaelt aen Ardt van Hooff het jaer 1626 ende Jan Janssen off de zijne betaelt aen Handerijck Costers
het jaer 1633 ergo hic nihil ontfangen.
Jelis Ariaen Cuijlemans gelt jaerlijcx 1 mud roggen reducibel ende heeft aen Aerdt van Hoeve ergo hic nihil.
Lambert Gerardts van Roij gelt jaerlijcx 6 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers het
jaer 1634.
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Willem vanden Kerckhoff gelt tjaers 6 vaeten rogge reducibel ende heeft lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer
1632 ergo hic nihil.
folio 5.
Willem Jan Schoenen gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt aen Handerijck Joosten Costers op
het jaer 1629 1 gl. 14 st. 10 penn. aende bij den rendant op het voors. jaer ontfangen 10 st. neffens 2 gl. 5 st.
waer mede betaelt is het 1630 comt tsamen ontfangen 2 gl. 15 st. dico
II gl. XV st.
Handerijck Thomas Troeffelmans gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt bij Handerijck Joosten
Costers het jaer 1627 ergo hic nihil.
Den edele heere van Helmont gelt tjaers 4 mudden roggen erffelijck ende heeft betaelt 1631, 1632 ende 1633
comt tsamen 12 mudden roggen dico.
XII mud
De erffgenamen Aelbert Aeben ende Jacop Gordt Becx gelden tjaers 1 vat eer wetten ende is lest betaelt van den
erffgenamen Aelbert Aeben aen Handerijck Costers het jaer 1632 ende is bijden rendant ontfangen vanden
erffgenamen Jacop Gordt Becx 1635 ende 1636 daer voor ontfangen in gelden 1 gl. 11 st. 2 oort dico
I gl. XI st.
folio 5 verso.
Handerijck Peters gelt tjaers 9 vaeten ende 3 coppen rogge erffelijck ende heeft betaelt 1626 daer voor ontfangh
in gelde 4 gl. 17 st. 2 oort duo.
IIII gl. XVII st.
Jan Willems Verspaget gelt tjaers 9 vaeten 3 cop erff. rog ende is hier op betaelt aen Ardt van Hoeve 15 gl. 7 st.
op reeckeninghe sonder darmen nochtans nijet en weet soo veel daer te achteren mochten weesen ende daerr van
tot noch geenen staet en is gemackt ergo alhier ontfangen nihil.
Jan Willem Schrubelis gelt tjaers 1 mud roggen erffelijck ende is lest betaelt bij Handerijck Costers het jaer 1635
ergo hic nihil.
De erffgenamen Gordt Brandts gelden tjaers 6 vaeten roggen erffelijck aende en is nijet bij eniche provisooren
ontfangen ergo stelle hic nihil
folio 6.
Cornelis van Hoeff gelt tjaers 1 mud roggen erffeleijck ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeve het jaer 1630
ergo hier ontfangen nihil.
De erffgenamen van Jan van Luijtelaer gelden tjaers uijt het huijs genampt den Bonte Os inde Kerckstraet 1
malder rogh ende is nijet bij de prousoren ontfangen hic nihil.
folio 6 verso.
Volght alhier de gelt renthe tot Helmont.
Corst Handerijck gelt tjaers stuvers 2 oort ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeve het jaer 1627 ergo hic nihil.
Ardt Clompers gelt tjaers 1 ort ende lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1620 ergo hic nihil.
Jacop Fabrij gelt tjaers 6 gl. 5 st. ende is lest betaelt 1626 bij Dijrck Becx ergo hic nihil.
Jan Jan Peters alias Slimmen ende Handerijck Joost Clumpers gelden tjaers 6 gl. ende heeft betaelt aende rendant
het jaer 1634 comt hier voor ontfangen 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
folio 7.
Willem Rietvens gelt tjaers 3 gl. waer van de hooft somma is 15 gl. ende sijn der voor gemelte 3 gl. neffens de
hooft somma ontfangen vande erffgenamen des voornoemde Rietvens int jaer 1637 ende hebben de selve
wederom vuijt gesetgelijck in het uijtgeven blijcken sal ergo hic.
Ontfangen 53 gl. duo.
LIII gl. 0 st.
Ardt van Hoeff gelt tjaers eenen ouden swerten II L ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff 1633 ergo hic nihil
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Handerijck Jacobs gelt tjaers 1 mager blanck ende is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1623 ergo hic nihil.
Idem gelt tjaers van weeghen Peter Dijrcx 15 st. 3 ½ oort is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1625 salvo aen
resterende is 5 ¾ st. ergo hic nihil ontfangen.
folio 7 verso.
Hensken Reijnen gelt tjaers 7 st. III ½ oort ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeve het jaer 1626 ergo hic nihil.
Den edele here van Helmont gelt tjaers 1 magere blanck ende is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1630 ergo
hic nihil.
Margriet vanden Berghe gelt tjaers 2 st. 3 oort ende is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1626 ergo hic nihil.
Jan Reijnders van Goch gelt tjaers 2 st. 1 ½ oortheeft lest betaelt aen Aert van Hoeff het jaer 1634 ergi hie nihil.
Steven Martens gelt tjaers XI ½ st. ende is lest betaelt aen Henderijck Costers het jaer 1636 ergo hic nihil
ontfangen.
folio 8.
Handerijck Ardts van Croij gelt tjaers 2 ½ oort ende heeft lest betaelt aen Dijrck Becx ergo hic nihil het jaer
1613
Dijrxken den rietmaecker nu ter tijt Jan Becx gelt tjaers 7 st. 2 ½ oort ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeve het
jaer 1632 ergo hic nihil.
Jan van Nistelroij gelt tjaers een magere blanck ende is lest betaelt Dijrck Becx het jaer 1620 ergo hic nihil.
Melis Jacops gelt tjaers 7 st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeve gelt jaer 1626 ergo hic nihil.
Jelis Lambers gelt tjaers 3 ½ oort ende is lest lest betaelt aen Dijrck Becx 1620 ergo hic nihil.
folio 8 verso.
Rijnder timmermans gelt tjaers 3 ½ oort ende is lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer 1618 ergo hic nihil.
Kantl. sij deurvooren gedaen .. off dese renthe nijet er is die te voorens bij Metgen Willem van Bocxtel evenijts
dese renthe van Metgen haer neijt inne wordt gebracht.
Antonis Hoeben nu ter tijt Thijs Hoessen Hurcx gelt tjaers II ½ oost ende heeft betaelt 1622 ergo hic nihil.
Peter Adiaens cum suis ende Willem vanden Kerckhoff gelden tjaers II ½ oort ende is betaelt aen Dijrck Becx
van Willem vanden Kerckhoff het jaer 1633 ende van Peter Willems het jaer 1626 ergo hic nihil.
Gordt Jochems gelt tjaers een magere blanck ende 2 st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hove 1632 ergo hic
nihil.
Jan Gordt van Beth gelt tjaers 2 hoenderen ende heeft betaelt het jaer 1631, 1632, 1633, 1634 ende 1635
wesende 5 jaeren voor ontfangen is gelde 2 gl. dico.
II gl. 0 st.
folio 9.
Peter Cornelissen gelt tjaers 2 plecken ende noch een ½ pleck ende is lest betaelt het jaer 1584 ergo hic nihil.
Den H. Geest vanden Bossen gelt jaers 1 st. II ½ pleck ende is lest betaelt 1616 ergo hic nihil.
Peter Gordt Becx gelt tjaers 6 gl. ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1633 ende 1634 ende op
het jaer 1635 is bij den selve Costers ontfangen drij ergo hic nihil.
Jacop Saren gelt tjaers IX ½ ende heeft betaelt het jaer anden jaere 1625 tot den jaere 1631 is 6 pachten daer
voor ontfangen in gelde 2 gl. 17 st. dico.
II gl. XVII st.
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Dirck Frans Becx inde kerckstraet gelt tjaers IX ½ st. ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeve 1622 ergo hier
nihil.
folio 9 verso.
Jan den smet gelt tjaers eenen oude swarten ende twee demir is eenen st. een duijt ende heeft lest betaelt aen
rendant vanden jare 1626 tot den jaere 1634 is 8 pachten daer voor ontfangen in gelde 9 st.
0 gl. IX st.
Jan Gevert Verheijden gelt tjaers 2 gl. ende heeft betaelt lest aen Handrrijck Costers 1626 ergo hic nihil
ontfangen.
De erffgenamen van Willem Gijsen nu ter tijt Ardt Handerijckx ende Jan Lambers gelden tjaers 1 st. 1 duijt ende
is lest betaelt aen voorgaende 1599.
Mr. Jan Loijen gelt tjaers XXI st. ende is lest betaelt aen Dijrck Becx 1624 ergo hic nihil.
Thomas Janssen den Iltalirus gelt tjaers 2 gl. 10 st. ende heeft betaelt 1630, 1631, 1632, 1633 ende 1634 is VII st.
verpachten ende 1635 is uijt gheschouwen om redenen der groote sieckte hier voor ontfangen 12 gl. 10 st.
XII gl. X st.
folio 10.
Peter Cornelis Noijen gelt tjaers 4 gl. ende heeft betaelt 1623, 1624 ende 1625 hier voor ontfangen 12 gl. ende
1626 is quijt gheschouwen om reedens als voor.
XII gl. 0 st.
Willem Hanrijcx alias Vetlap gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Seijken van Hees ende is lest betaelt aen Ardt
van Hoeff 1627 ende op het jaer 1628 is bij den selve van Hoeve ontfangen 2 gl. ergo hic nihil ontfangen.
De weduwe van Willem Janssen den hoijmaecker gelt tjaers 3 gl. aende is bijden rendant ontfangen 1628, 1629
ende 1630 is 3 pachten daer voor ontfangen in gelde 9 gl.
IX gl. 0 st.
Marcelis den Cremer gelt tjaers 12 gl. ende is bijden rendant ontfangen 1631 hier voor ontfangen 12 gl.
XII gl.0 st.
folio 10 verso.
Arien Bernarts gelt tjaers 6 gl. ende is betaelt 1635 daer voor ontfangen 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Dijrck Hanrijck Hurcx gelt tjaers 6 gl. ons aengecomen van Lijntien Wouters
Hanrijck Jacop gelt tjaers 6 gl. ende is lest betaelt aende voor gaende1635 hic nihil.
Jan Dijrck Brustens gelt tjaers 3 gl. ende is vervallen 1639 hic nihil ontfangen alsoo den voors. Brustens 15 gl.
int voors. jaer heeft ontfangen van rendant ende sijn dese 50 gl. gheschoten gheweest vande erffgenaemen
Willem Rietvens ende aenden voors. Jan Brustens wederom uijt geset.
De weduwe van Willem vanden Kerckhoff gelt tjaers 9 gl. ende sal ierste pacht vervallen1638 ergo hic nihil.
folio 11.
Geraedt van Dael gelt tjaers 6 gl. ende sal den iersten pacht vervallen 1638 ergo hic nihil hercomende van
Lijsken Ariaen Huijben.
Peter Boeren gelt tjaers 6 gl. ende sal den ierst pacht vervallen 1638 hercomende van Lijsken voors. ergo hic
nihil.
Jan Anthonis Rulens gelt tjaers 3 gl. waer van ierste pacht vervallen sal 1638 en julij ergo hic nihil.
Hubert Jan Huijbers gelt tjaers 5 gl. 10 st. ende sal den erste pacht verschijnen paesschen 1638 ergo hic nihil.
folio 11 verso.
Mierlo.
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De wedue Gordt Jans gelt tjaers 19 vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1621, 1622 ende 1623 daer voor
ontfangen in gelde ter somma van 36 gl. 12 st. 2 oort.
XXXVI gl. XIII st.
De erffgenaemen Gabriel van Berchen gelden tjaers 6 vaeten rogge reducibel ende heeft betaelt 1635 daer voor
bijden rendant ontfangen 2 gl. 5 st.
II gl. V st.
Jan Marcelis ende Jan Gordts gelden tjaers XIX ½ vaten rogge reducibel enden heeft lest betaelt 1628 daer voor
ontfangen in gelde 7 gl. 6 st. dico.
VII gl. VI st.
Mr. Jan Loijnen gelt tjaers XX vaten roggen erffelijck ende is bijden rendant ontfangen in rogge 8 vaeten ende in
boeckwijt 12 vaeten hier mede betaelt 1630 in rogh 8 vaet duo.
VIII vaet
In boeckwijt XII vaet duo.
X II vaet
folio 12.
De erffgenamen van Dijrck de Cremer gelden tjaers 2 vaeten roggen erfflijck ende is lest betaelt aen Handerijck
Costers 1628 hic nihil.
Gordt Daemen gelt tjaers 2 vaeten roggen erffelijck ende is lest betaelt aen Ardt van hoeff van heeft het jaer
1631 ergo nihil.
Hubert Reijnders auter tijt de wedue Jacop Ardts gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt 5
pachten t’ weeten het jaer 1633, 1634, 1635, 1636 ende 1637 daer voor ontfangen in gelden ter somma van 8 gl.
12 st. 2 oort.
VIII gl. XII ½ st.
Marten Meussen gelt tjaers 16 ½ vaet rogge erffelijck ende hefft betaelt 1631 daer voor ontfangen in gelde ter
somma van 9 gl. 8 st. dico.
IX gl. VIII st.
folio 12 verso.
de wedue Jan Rutten ende Hermen Joesten van Bruessel gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende hebben lest
betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1631 ergo hic nihil.
Thonis Jachems ende Handerijck Wouters gelden tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen mij het
jaer 1630, 1631 ende het jaer 1632 is quijt gescholden om redenen der pestientiale siecte daer voor ontfangen 4
gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
Jan van Cranenbroeck nu ter tijt der erffgenamen van Peter Martens cum sius tjaers 7 vaeten roggen erfflijck
waer inne de voors. erffgenamen sijn geldende 4 vaeten roggen ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoef het jaer
1630 Marij Gordts hier inne een vart roggen ende is lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1626 ende
Gijsbert Willems gelt hier inne 2 vaeten roggen ende heeft betalt aen rendant VI st. pachten t’weeten 1632, 1633,
1634, 1635 ende 1636 daer voor ontfangen in gelde 7 gl. 10 st. dico.
VII gl. X st.
folio 13.
Hubert Claessen ende Catelijn Jan Ardtse gelde tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt int mij gelden 4
gl. daer voor ontfangen is gelden 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
De erffgenamen van Gabriel van Berchem gelden tjaers uijt het huijs ende effenisse opt Houdt 1 ½ vaet roggen
erffelijck ende hebben lest betaelt aen kerck meesters alhier.
Denijs van Geerwen op Heeseschoer ende Claes van van Nunen ende Wouter Smidts gelden jaerlijcx XVIII ½
vaeten roggen reducibel ende hebben ontfangen op reeckeningh 5 gl. 13 st. 2 oort.
V gl. XIII ½ st.
folio 13 verso.
Mierlo geldt renthe.
Thuen Roevers gelt tjaers 3 gl. ende heeft aen mij betaelt het jaer 1634 daer voor ontfangen 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
Den erffgenaemen Gijsbert Claessen gelden tjaers 3 gl. ende hebben betaelt aen mij het jaer 1629 daer voor
ontfangen 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
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Den erffgenamen van Hubert Reijnders gelden tjaers III ½ st. ende hebben lest betaelt aen Dijrck Becx het jaer
1628 ergo hic nihil.
Uijt de hoeve op Langendoncq geldt tjaers 2 st. II ½ pleck aende is lest betaelt aen de voorgaende het jaer 1618
ergo hic nihil
Ardt inde Rooes geldt tjaers 3 gl. ende heeft aen mij lest betaelt het jaer 1626 daer voor ontfangen 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
folio 14.
De wedwe Handerick Olislaegers ende Bernart Daemen gelden tjaers 36 st. ende hebben mij betaelt het jaer
1626 daer voor onfangen 1 gl. 6 st. dico.
I gl. VI st.
De selve gelden tjaers 6 gl. 5 st. ende hebben aen mij betaelt het jaer 1627 daer voor ontfangen 6 gl. 5 st. dico.
VI gl. V st.
De erffgenamen van Gijsbert Claessen gelden tjaers XXXVI st. ende hebben aen mij betaelt het jaer 1632 hier
voor ontfangen 1 gl. 16 st. dico.
I gl. XVI st.
Peter hanrijcx geldt tjaers 6 gl. ende hebben mij betaelt het jaer 1627 daer voor ontfangen 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Pauwels Boogaerts nu ter tijt Erken Dijrcx geldt tjaers 5 gl. 15 st. ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers
het jaer 1632, ergo hic nihil.
folio 14 verso.
Handerijck Thijssen nu ter tijt Jan Peters geldt tjaers 10 st. ende heeft betaelt het jaer 1625 daer voor ontfangen
10 st.
0 gl. X st.
De erffenaemen van Luijtien van Dijrck gelden tjaers XXX st. ende hebben betaelt 1629 daer voor ontfangen 1
gl. 10 st.
I gl. X st.
Peter Willem Aerien Thijs geldt tjaers 6 gl. ende heeft betaelt daer voor ontfangen 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Claes Peter Meussen geldt tjaers 9 gl. ende sal den ….. vervallen het jaer 1638 ergo noch nihil ontfangen.
folio 15.
Stiphout.
Handerijck Ardt Decquers geldt tjaer 6 vaeten rogge reducibel ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers
1634 ergo.
De wedue Hanrijck Jelis gelt tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt aende voorgaende Artdt van Hoeff
het jaer 1626 ende op het jaer 1627 is bijde voorgaende ontfangen 28 st. hic nihil.
Jonker Tobias van Eijnnetten gelt tjaers 3 vaeten roggen erffelijcx ende is lest betaelt bij Handerijck Costers het
jaer 1630 ergo hic nihil.
Peter ende Corst van Roijacker gelden tjaers 18 vaeten roggen erfflijcx ende is bijden rendant ontfangen het jaer
1635 comt 18 vaeten rogge dico.
XVIII vaeten
folio 15 verso.
Thomas Arien Campers gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt het jaer 1634 ende 1635 daer
voor ontfangen in geld 4 gl. 10 st.
IIII gl. X st.
Cornelis Jans gelt tjaers 4 vaeten roggen erffelijck ende is lest betaelt bij Dijrck Becx het jaer 1629 ergo hic nihil
Stiphout gelt renthen.
Den Heijligen Gest van Shertogenbosch gelt tjaers VII st. ende is leste betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1624
ergo hic nihil.
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De wedue Jan Bloecx ende Jasper Ardts gelden tjaers 3 gl. ende is betaelt bijde wedue Jan Bloecx bijde
voorgaende het jaer 1614 ende is betaelt bij Jasper Ardts aenden rendant het jaer 1618 daer voor ontfangen in
gelde 1 gl. 10 st. dico.
I gl. X st.
folio 16.
Aerle Riexstel ende Beeck.
Meester Jan Hanrijcx gelt tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt 1629 ende 1630 daer voor ontfangen
in gelde 9 gl. dico
IX gl. 0 st.
De wedue Cornelis van Croij op Strijp gelt tjaers 30 st. ende heeft betaelt aenden rendant het jaer 1623ende 1624
daer voor ontfangen in gelde 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
Marten Janssen van Zommeren gelt tjaers 7 st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1628 ergo hic
nihil.
De wedue Dijrck Federijcx gelt tjaers 6 gl. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1631 ergo hic nihil.
folio 16 verso.
Gordt Jans van Dommelen gelt tjaers XI vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt het jaer 1626 ende 1627 daer
voor ontfangen in gelde 11 gl. dico.
XI gl.0 st.
Gordt Janssen van Dommelen cum sius gelt tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt het jaer 1627 ende
1628 daer voor ontfangen in gelde ter somma van 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
folio 17.
Nuenen.
Jan Cuijten cum suis gelden jaers 1 mud roggen erffelijck ende is betaelt bij d Jelis Janssen die hier inne gelt 3
vaeten rogge 1627 ende 1628 daer voor ontfangen in gelde voor sijn aenpart 4 gl. 5 st. Hanrijck Jan Cuijten gelt
hier inne 3 vaet roggen ende heeft betaelt aende rendant voor .p..t 1625 daer voor ontfangen 2 gl. 2 st. 2 oort
ende Jan Dijrcx gelt hier inne 6 vaeten is heft betaelt aen Ardt van Hoeff 1630 comt tsamen van dandere
ontfangen 6 gl. 7 st. 2 oort. Dico.
VI gl. VII st.
Jasper Peters ende Henderijck Peters gelden tjaers 2 mudde roggen erffelijck ende hebben betaelt aenden rendant
het jaer 1633 daer voor ontfangen in gelde 18 gl. dico
XVIII gl. 0 st.
Henderijck Gerardts ende Mathijs Gerardts gelde tjaers 1 mud roggen erffelijck ende heeft betaelt de kijnderen
van Willem Pauwels eene halven pacht daer mede sij betaelt hebben het jaer 1626 daer voor ontfangen 4 gl. 10
st. dico.
IIII gl.X st.
Ende de anderen hebben op het jaer 1626 betaelt bij Dijrck Becx 2 gl. 10 st.ende bij den rendant ontfangen eene
pacht daer mede soude betaelt weesen het jaer 1627 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
folio 17 verso.
Gerardt Janssen van Veehuijse ende Jan Dijrcx gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende is lest betaelt van Jan
Dijrcx aen Ardt van Hoeff 1630 ende het jaer 1631 is ontfangen bijden voorschreven van Hoeff 1 gl. ende is
bijde erffgenamen van Gerardt Janssen betaelt aen den rendant 2 pachten voor sijn aen part t weeten 1625 ende
1626 daer voor ontfanghen 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. 10 st.
Jacop den mulder gelt tjaers 4 mud roggen erffelijck ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1627 ergo
hic nihil.
Dielis Thijssen op het een eijnde gelt tjaers 2 mudde roggen erffelijck aende heeft betaelt met 39 vaeten roggen 2
pachten 1634 en 1635 ter causse dat het goet ledich lagh dico.
In rogh
XXXIXC vaet
folio 18.
Ardt van Coll cum suijs gelden jaers 6 vaten garsten ende hebben betaelt Hanrijck d Jelis aen Handerijck Costers
1624 ende is betael bij Aleijt Leijten aen rendant 1624 ende 1625 daer voor ontfangen in gelde 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
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De erffgenaemen van Juttien van Vaerle gelden tjaers 18 vaeten roggen erffelijck ende is bijden rendant op
reeckeningh ontfangen ter somma van 6 gl. alsoo daer geenen staet van en is gestelt. dico.
VI gl. 0 st.
Geldt renthen Nuenen ende Geerwen.
Gerarrdt Janssen van Veehuijsen gelt tjaers XVII ½ st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1614 ende
op het jaer 1615 is betaelt aen selve VIII ½ st. ergo hic nihil.
folio 18 verso.
mr. Gerardt Ardts gelt jaers XX st. ende heeft aen mij betaelt het jaer 1636 ende het jaer 1637 comt daer voor
ontfangen 2 gl. dico.
II gl. 0 st.
Everdt Anthonisvan Coll gelt tjaers 7 st. ende is lest betaelt aende rendant de jaeren 1630, 1631, 1632 ende 1633
daer voor ontfangen 28 st. dico.
I gl. VIII st.
folio 19.
Lieshout.
Den erffgenamen Truijken Verspaget gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende is lest betaelt bijde voorgaende
het jaer 1599 wordt mede bevonden dat selve heer Jan van Roij lest soude betaelt hebben ergo hic nihil.
Frans Willems gelt tjaers XIII ½ vaet roggen reducibel ende heeft betaelt aen Ardt van Hoeff op het jaer 1621 3
gl. 7 st. 2 oort ende is bijden rendant voorts op reeckeningh ontfangen 10 gl. 15 st. dico.
X gl. XV st.
Alsoo bevonden daer mede betaelt tot het jaer 1621, 1622 ende op het jaer 1623 ontfangen 4 gl.
Den erffgenamen Peter Tonis gelden tjaers 4 ½ vat roggen reducibel ende hebben lest betaelt aen Dijrck Bex
1618 ende op het jaer 1619 is bijden voors. Becx ontfangen 32 st. ergo hic nihil.
folio 19 verso.
Baeckel.
Willem Willems ende Jan Noijen gelde tjaers een mud roggen reducibel ende hebben lest betaelt aen Handerijck
Costers het jaer 1630 ergo hic nihil ontfangen.
Jan den Bercker gelt tjaers1 mud roggen erffelijck ende is lest betaelt aen Handerijck Costers op het jaer 1627
200 gl. ende is bij den rendant ontfangen 2 pachten comt in rogge 24 vaeten dico.
XXIIII vaet
Jan mr. Thomas geldt tjaers 25 vaeten roggen ende bij den rendant ontfangen eene pacht ….. t’ weeten 12 vaeten
roggen ende 13 vaeten boeckwijt ter causse dat daer de siecte in huijs was ergo.
In roggen 12 vaet dico
XII vaet
In boeckweijt 13 vaet dico.
XIII vaet
Is hier mede betaelt 1634.
folio 20.
Lambert Hanrijcx aende kerck geldt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt aenden rendant 1634,
1635, 1636 ende 1637 daer voor ontfangen in gelden 9 gl. dico.
IX gl. 0 st.
Lambert Handerrijcx vanden Kerckhoff gelt tjaers 4 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt
1632, 1633, 1634 ende 1635 daer voor ontfangen in gelde 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Den heere van Duersen gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers het
jaer 1625 ergo hic nihil ontfangen.
Jan Gerardts ende Everdt Wilbers gelden tjaers 11 vaeten roggen erffelijck ende hebben bijde betaelt aen Ardt
van Hoeff het jaer 1630 ergo hic nihil.
folio 20 verso.
Peter Martens, Thomas Artsen, Ceel Wilbers ende Dijrcxen Hermans gelden tjaers t samen 2 mudden roggen
erffelijck hier inne gelt Thomas Artsen 8 vaeten ende heeft aen mij betaelt 1621 hier voor ontfangen in gelde 6
gl. Peter Martens gelt hier inne 6 duiten ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1629 ende 1630
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Ceel Wilbers gelt hier inne vaet daer van nihil ontfangen ende Dijrxken Hermens gelt mede hier inne 4 vaeten
ende heeft betaelt 1632, 1633, 1634, 1635 ende 1636, 1637 daer voor ontfangen in geld 14 gl. comt tjaers den
ontfanck van Thomas Arts ende Dijrxken Hermans Dijrcken dico.
XX gl. 0 st.
De wedue Dijrck Lenaerts ende Dries Joosten gelden tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende hebben hier mij
betaelt 2 plachten daer voor ontfangen in gelde 4 gl. 1 st. resten hier 9 st. waer mede betaelt dico.
IIII gl. I st.
folio 21.
Item Jan Lenarts ende wedue Dijrck Lenarts gelden tjaers 20 vaeten roggen effelijck ende hebben aende rendant
betaelt het jaer 1632, 1633 ende 1634
Daer voor ontfangen in roggen 10 vaeten ende 15 vaeten boeckweijt ter caussen dat inde pestientiaele siecte
geenen rogh aldaer ghewassen was dico in rogh 10 vaeten dico.
X vaet
In boeckweijt 50 vaet dico.
L vaet
Lenart Daemen geldt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1621
ende op het jaer 1622 heeft hij betaelt aenden selven van Hoeff 30 st. ergo hic nihil ontfangen.
Willem Willems ende Evardt Gerardt gelden tjaers 15 vaeten roggen erffelijck ende hebben betaelt door den
quaeden tijt ider vat roggen tegen 12 st. t samen voor jaeren t weeten 1633, 1634, 1635 ende 1636 daer voor
ontfangen in gelde 36 gl. dico.
XXXVI gl.
folio 21 verso.
Jan Mathijs de Bercker gelt jaers 18 vaten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers het
jaer 1631 ergo hic nihil.
Peter Bernarts cum suis gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende is betaelt bij Willem Ardts aen Handerijck
Costers het jaer 1633 ende is bijden rendant ontfangen van Peter Bernarts die daer in gelt 8 vaeten roggen 1
pacht het jaer 1627 daer voor ontfangen 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
Henderijck Peters gelt tjaers 5 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt 1629 ende 1630 daer
voor ontfangen in gelde 3 gl. 15 st. dico.
III gl. XV st.
folio 22.
Willem Ardts gelt jaerlijcx 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt 5 pachten aenden den lesten quijt
gescholden ten casen dat de sieckte daer seer was gheweest ende t’ lant so minich ledich lagen t weeten de jaeren
1624, 1625, 1626, 1627, 1628 ende het jaer 1629 daer voor ontfangen in gelde 22 gl. 10 st. dico.
XXII gl. X st.
Willem Ardts gelt tjaers 6 vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1630, 1631 ende 1632 daer voor ontfangen
in boeckweijt 18 vaeten dico.
XVIII vaet
Baeckel geldt renthen.
Hans Gerantse gelt tjaers 5 ½ gl. ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1635 ergo hic nihil
ontfangen.
folio 22 verso.
Lambert Handerijcx vanden Kerckhoff geldt jaers XVI st. III ½ oort ende heeft den rendant betaelt het jaer 1630
daer ontfangen 16 st. 3 oort dico.
0 gl. XVI st. III ort
Joncker Pels gelt tjaers III ½ st. ende heeft aenden rendant betaelt 1632, 1633, 1634, 1635 ende 1636 daer voor
ontfangen 17 ½ st. dico.
0 gl. XVII st.
Jan Joost Costers ende Peter Dreijnssen elden tjaers III ½ st. ende hebben betael aende voorgaende Ardt van
Hoeff het jaer 1629 ergo hic nihil.
Jan Gordts van Hoeff gelt tjaers 2 gl. 5 st. ende heeft aenden rendant betaelt 1627, 1628, 1629 ende 1630 daer
voor ontfangen in gelde 9 gl.
IX gl. 0 st.
folio 23.
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Gemert.
Walraven vanden Bogaet in sijnder tijt schoutet tot Gemert heeft tjaers 1 mud roggen erffelijck ende alnoch 3
vaeten ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1629 ergo hic nihil
Duersen.
Jan Everdt Nouwen geldt tjaers 15 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers 1635 ergo
hic nihil.
Den selven geldt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aenden voors. Costers het jaer 1635 hic
nihil.
folio 23 verso.
Den selven Nouwen gelt jaers 2 mudden roggen reducibel ende heeft betaelt aende n voors. Corstens 1635 ergo
hic nihil.
Andries van Bommel ende Jan Vereijcken gelden tjaers 10 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betael aen
Ardt van Hoeff het jaer 1625 ende opde near volgende jaeren is bijden rendant ontfangen op reeckeningh 38 st.
dico.
I gl. XVIII st.
Mr. Thomus Ardts gelt tjaers 9 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt 1629, 1630, 1631 ende
1632 om d groote sieckte quijt gescholden daer voor ontfangen in gelden 16 gl. 17 st. 2 oort dico.
XVI gl. XVI ½ st.
Den selven geldt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft mij betaelt 1629, 1630, 1631 ende 1632 quijt
gescholden als voor ende sijn dese 4 pachten inde voors. somma mede gereeckent ergo hic nihil.
folio 24.
Anthonis Jan Ruttgen geldt tjaers 16 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Coster 1632
ergo hic nihil.
Hanrijck Jan Ardts ende Ceel van IJseren gelden tjaers 8 vaten roggen reducibel ende is lest betaelt aen
Handerijck Costers het jaer 1617 ergo hic nihil.
Jan Willem ende Handerijck Manck Hannekens gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende is lest betaelt aen
Handerijck Costers bij Jan Willems het jaer 1627 ende bij Henderijck Mackens Hannekens aende selven Corsters
betaelt het jaer 1622 ergo hic nihil ontfangen.
folio 24 verso.
het goedt der Inden.
De erffgenamen Hubert de Louwe gelt tjaers 3 vaet ende 3 cop roggen erffelijck ende is betaelt aenden rendant
dander jaere 1627 tot den jaere 1636 lest betaelt ergo 9 jaeren comt daer voor ontfangen in gelde 25 gl. dico.
XXV gl. 0 st.
Peerken Lucas gelt jaers 6 vaeten roggen erfflijck ende heeft betaelt het jaer 1636 ende 1637 daer voor ontfangen
in in rogh 3 vaet ende boeckwijt 9 vaet dico.
In rogh
III vaet
In boeckwijt
IX vaet
De erffgenamen van Willem Snabben gelden tjaers 3 vaet ende 3 cop roggen eijffelijck ende is lest betaelt
aenden rendant bij Handerijck Snabben 4 ½ vaten roggen daer mede hij betaelt heeft voor sijn apart 1633 ende
1634 ende Handerijck Tijssen heeft betaelt 1 ½ vat roggen daer mede hij betaelt heeft 1633 comt tsamen
ontfangen 6 vaet dico.
VI vaet
folio 25.
Merij Vreijns Verhaegen gelt tjaers 8 vaten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1631 ende 1632 daer voor
ontfangen in rogh 4 vaeten ende in boeckwijt 8 vaeten ende in gelt 2 gl. dico.
In rogh
IIII vaet
In boeckwijt
VIII vaet
In gelt
II gl.
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Bruijsten Henderijcx geldt tjaers … vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1619 ende 1620 daer voor
ontfangen 5 vaet boeckwijt dico.
V vaet
Jan Molendijckx ende Peter Spangiarts gelden tjaers 11 vaeten roggen erffelijck ende heeft Lijn Lambers ende
Jan Geven betaelt 1633, 1634 ende 1635 daer voor ontfangen in boeckwijt 15 vaet ende is bij Peter Spaenguarts
betaelt 1633 ende 1634 daer voor ontfangen in gelde 4 gl. 4 st. comt tsamen bij een getrocken in boeckwijt 21
vaet ende in gelt 4 gl. 4 st. dico.
XXI vaet
In gelt
IIII gl. IIII st.
folio 25 verso.
Peter Dijrcx ende Jan Willems gelden tjaers 7 vaeten roggen erfflijck ende hebben betaelt 1631 ende 1632 daer
voor ontfangen in gelde 8 gl. ende in boeckweijt 3 vaet ende een half dico.
In gelde
VIII gl. 0 st.
In boeckwijt
III ½ vaet
Hanrijck Isebouts gelt tjaers 14 vaeten roggen effelijck heeft betaelt 1633 ende 1634 daer voor ontfangen in rogh
17 vaet ende in boeckwijt 11 vaet dico.
In rogh
XVI vaet
In boeckwijt
XI vaet
Mathijs Jongelingh geldt tjaers 7 vaeten rogge erffelijck ende heeft betaelt 1629 ende 1630 daer voor ontfangen
14 vaet boeckwijt dico.
XIIII vaet
Jan Golis ende Peter Thijs van Bottel gelde tjaers 7 vaeten roggen erffelijck ende hebben betaelt 1631 ende 1632
daer voor ontfangen in rogh 7 vaet in boeckwijt 3 ½ vat in gelt 2 gl. 10 st. dico.
In rogh
VII vaet
In boeckwijt
III ½ vaet
In gelt
II gl. X st.
folio 26.
Jacop Jacop Tuijnis gelt tjaers 7 vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1635 ende 1636 daer voor ontfangen
in boeckwijt 11 vaet ende in rogh 3 vaet dico.
XI vaet
In rogh
III vaet
Gordt Reijnders gelt tjaers 7 vaten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1622 ende 1623 daer voor ontfangen in
boeckwijt 10 vaet ende soo daer nogh abues is met de 2 vaeten en wille de selve alsoo nijet betaelen ergo in
boeckwijt ontfangen 10 vaet dico.
X vaet
Den erffgenamen van Ardt Hoebben gelden tjaers 3 vaet roggen erffelijck ende hebben betaelt 1633 ende 1634
daer voor ontfangen in rogh 6 vaet dico.
VI vaet
Willem Marcus gelt tjaers 3 vaet roggen erffelijck ende heeft betaelt 1633 ende 1634 daer ontfangen 3 vaet
roggen ende 3 vaet boeckwijt.
In rogh
III vaet
In boeckwijt
III vaet
folio 26 verso.
Handerijck Isbouts gelt tjaers 5 vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt 1633 daer voor ontfangen in
boeckwijt 5 vaet ende op het jaer 1634 heeft Laurens de Louwe betaelt 5 cop roggen ende 5 cop boeckwijt voor
sijn aenpant tsamen 6 vaet 1 cop boeckwijt ende een vat ende cop roggen dico.
Boeckwijt
VI vaet 1 cop
In roggen
I vat 1 cop
Hier eijndt het goedt ter IJnden.
Frans ende Thomas Jans gelden tjaers 1 mud roggen reducibel ende hebben betaelt vanden jaere 1627 tot het jaer
1635 alsoo 7 jaeren comt daer voor ontfangen in gelde 22 gl. 10 st. hebben 2 jaeren quijt moete schelden om dat
schaemel vrouwe is dico.
XXII gl. X st.
folio 27.
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Peter van Gerssel gelt tjaers 3 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1625
hic nihil.
De wedue Anthonis Snoecx gelden tjaers met Handerijck Isbouts ende Thonis Pauwels 8 vaeten roggen
reducibel ende hebben lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1632 ergo hic nihil.
Ruth Cornelis geldt tjaers 3 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen handerijck Costers ergo hic nihil.
De wedue Gordt Dors gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers 1618
ende opt jaer 1619 is bijden selven Costers ontfangen 7 ½ st. ergo hic nihil.
De selve wedue gelt alnoch 4 vaeten roggen ende is bijde voorgaende provisoren geen jaer gestelt vanden leste
ontfangen ergo hic nihil.
folio 27 verso.
den heere van Duersen nu ter tijt Jan Burcht gelt tjaers 4 vaeten roggen reducibel ende heeft lest betaelt aende
voorgaende provisoren 1603 ergo hic nihil.
Jan van Nucen geldt tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Lenart Jan Martens 1614 ende
Handerijck Costers heeft ontfangen lest op reeckeningh 2 gl. 5 st. ergo hic nihil.
Willem Marcus geldt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt 1623 ende 1624 daer voor ontfangen in
gelde 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
Cornelis Gerarts gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft 1634 ende 1635 daer voor ontfangen in gelde 4
gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
Reijnder Thijs Peters ende Ceel Jan Ceelen gelden tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende hebben betaelt 1635
ende 1636 daer voor ontfangen 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
folio 28.
Liessel.
Mathijs Cornelis nu ter tijt Peter Thonis Schaeten geldt tjaers III ½ vaet roggen reducibel ende heeft lest betaelt
aen Handerijck Costers 1630 ergo hic nihi.
Peter Jan Maes ende Neesken Jan Maes gelden tjaers 5 ½ vat roggen reducibel ende hebben lest betaelt aen
Handerijck Costers 1628 ergo hic nihil.
Claes de Bercker cum sius gelt tjaers 3 vaet roggen reducibel ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers 1631
ergo hic nihil.
Peter Anthonis van Baeckel gelt tjaers 1 mud roggen reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers 1635
ergo hic nihil ontfangen.
Den Heijligen Geest van Duersen ende Peter Guijens gelden tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft Peter
Guijens betaelt aen Ardt van Hoeff 1630 aende Heijlich Geest heeft betaelt aende selve van Hoeff 1626 ergo hic
nihil ontfangen.
Folio 28 verso.
Bestaat niet
Folio 29.
Bestaat niet
folio 29 verso.
jonker Adam van Baxen ende jonker Evandt van Eijck gelden tjaers 6 vaeten roggen uijt de hoeve de Berdonrq
reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1633 ergo hic nihil ontfangen.
item de selve jonckers gelden tjaers 8 vaeten roggen erffelijck ende hebben lest betaelt aen Handerijck Costers
1633 ergo hic nihil ontfangen.
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Willem Claes Daemen gelt tjaers 6 vaeten roggen erffelijck ende heeft betaelt aen rendant 13 jaeren tweten
vanden jaere 1620 tot den jaere 1637 incluijs betaelt daer voor ontfangen in gelde 31 gl. 9 st. ende in boeckwijt
18 vaet dico.
In gelde
XXXI gl. IX st.
In boeckwijt
XVIII vaet
Peter Wilbers gelt tjaers 1 mud roggen reducibel ende heeft betaelt 1636 daer voor ontfangen 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
folio 29.
Duersen gelt renthen.
Thonis Pauwels ende Jan Melis gelden tjaers 2 st. eerst pleck ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff 1625 ergo
hic nihil ontfangen.
De erffgenamen van Ardt Hoebben gelden tjaers 3 st. ende hebben lest betaelt aen voorgaende 1622 ergo hic
nihil.
Ardt Coolen nu ter tijt Jan Willems geldt tjaers 3 gl. ende heeft lest betaelt aen Handerijck Costers 1630 ergo hic
nihil.
Hanrijck Isebouts heeft in pachtinghe een hel hoijs daer voor ontfangen in gelde 3 gl. 14 st. dico
III gl. XIIII st.
Item noch ontfangen van Peter Jaspers wedue het jaer daer naer vanden selve zille hoijs 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
Waer mede betaelt is den jaer 1637 ende 1638.
folio 29 verso.
Asten.
De goederen tot Geenenbossche gelden tjaers 3 mudden roggen reducibel ende is is lest betaelt aen Handrijck
Costers het jaer 1627 ergo hic nihil ontfangen.
Joncker Geerwen gelt jaerlijcx uijt zijnen hoev geleegen op Heusde 13 vaeten roggen erffelijck ende heeft
betaelt aenden rendant 1632 ende 1633 comt daer voor ontfangen in gelde 22 gl. 15 st. dico.
XXII gl. XV st.
Dijrck Jan Gorts gelt tjaers 13 vaeten roggen erffelijck ende heeft aenden rendant betaelt 1635 ende 1636 daer
voor ontfangen in gelde ter somma van 22 gl. 15 st. dico.
XXII gl. XV st.
Thonis Jan Hermens nu ter tijt Jan Thonis geldt tjaers 1 mud roggen reducibel ende is lest betaelt aen Ardt van
hoeff 1615 ergo hic nihil.
folio 30.
Joost Verdijsseldoncq gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt 1626 daer voor
ontfangen in gelde 2 gl. 5 st.
II gl. V st.
Jan Peters den lantmeeter geldt tjaers 3 gl. 2 ½ ende heeft aende rendant betaelt 1633 daer voor ontfangen 3 gl. 2
½ st. dico.
III gl. II ½ st.
Sommeren.
Lambert Moffen geldt tjaers 3 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen Handerijck Costers 1632 ergo hic
nihil.
De wedue Job Daniels geldt tjaers 3 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt 1631 jaer voor
ontfangen in gelde 1 gl. 2 ½ st. dico.
I gl. II ½ st.
Steven Aelbers gelt tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft betaelt 1627 daer voor ontfangen 2 gl. 5 st. dico.
II gl. V st.
folio 30 verso.
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Jan Dircx ende Thomis Loemans gelde tjaers 6 vaeten roggen reducibel ende heeft aenden rendant betaelt 1626
daer voor ontfangen 2 gl. 5 st. dico.
II gl. V st.
De wedue Dries Reijnders ende Thonis Martens gelden tjaers 18 vaeten roggen reducibel ende hebben aenden
rendant betaelt door Thonis Martens 2 pachten daer ende betaelt is voor sijn contingent 1623 ende 1624 ende op
het jaer 1622 is bij Ardt Ardt van Hoeff ontfangen 2 gl. 15 st. comt alsoo maer ontfangen bij den rendant 2
pachten daer voor ontfangen in gelde 6 gl. 15 st. dico.
VI gl. XV st.
Sommeren.
Den erffgenamen van mr. Bastiaens gelden tjaers 3 gl. ende hebben betaelt aen rendant 1627 ende 1628 daer
voor ontfangen in gelden 5 gl. 11 st. dico.
V gl. XI st.
folio 31.
Jan van Breij ende Michcel Michelsen gelden tjaers 3 gl. 10 st.ende hebben aende rendant betaelt 1632 ende
1633 daer voor ontfangen 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Het dorp van Zommeren gelt tjaers 55 gl. 10 st. ende heeft aende rendant betaelt 1635 daer voor ontfangen in
gelde 53 gl. 10 st. dico.
LIII gl. X st.
Lierop.
Jan van Morsel geldt tjaers 1 mud roggen reducibel ende hebben aenden rendant betaelt 1631 daer voor
ontfangen in gelden 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
Jan Ardt Horckmans nu ter tijt Joost Horckmans gelt tjaers 8 vaeten roggen reducibel ende is lest betaelt aen
Handerijck Costers 1630 ergo hic nihil.
folio 31 verso.
Joost Martens ende Frans Hanrijck Costers gelden tjaers 1 mud rogge erffelijck ende hebben betaelt aende
rendant 1630 ende 1631 daer voor ontfangen in rogh 24 vaet dico.
XXIIII vaet
Aerdt Lambers Verdonschot ende Hubert Marcelis gelden jaers 2 vaeten roggen reducibel ende hebben lest
betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1631 ergo hic nihil ontfangen.
Gelt renthen tot Lierop.
Joost Martens ende Jan van Selst gelden tjaers 14 st. ende hebben lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer
1626 ergo hic nihil.
Den pastoer van Lierop tjaers III ½ st. ende heeft lest betaelt aen Ardt van Hoeff 1631 ergo hoc nihil.
folio 32.
Jan Sanders, Willem Peters ende Thonis Franssen gelden tjaers 7 st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff 1631
ergo hic nihil.
Margriet vanden Bergh geldt tjaers III ½ st. ende heeft lest betaelt aen Dijrck Becx 1630 ergo hic nihil.
folio 32 verso.
volgen alhier de pachtigen vande hoeve.
Bruesten Andriessen heeft in pachtinghe d’ een hoeve opde Dueseldoncq jaerlijxc door 15 mudden roggen ende
5 mud garsten in voorlijff 50 gl. in booter 25 pont ende 15 vijmen schoeven op sijnen koste decken ende heeft
betaelt het jaer 1636 t’weeten in voorlijff 14 gl. is alsoo 10 gl. quit gholden ter cause door de pestientiaele
sieckte A. Becx et Hamselroij ende ontfangen in rogge 12 mudden rest noch 3 mudde in garste ontfangen ter
vollen 5 mud ende is 2 mudden roggen quijt ghescholden ter cause als voor rest alsoo nog 1 mud rogge en is
gheen booter bij rendant ontfangen comt alsoo ontfangen als voor.
In gelde 40gl. dico.
XL gl. 0 st.
In rogge 12 mud dico.
XII m.
In garste 5 mud
V m.
folio 33.
Joseph Hanrijck Josephs heeft in pachtinghe dander hoeve opde Dueseldoncq jaerlijcx voor 15 mudden roggen 5
mudde garste 15 gl. voorlijff 25 pont booteren ende 15 vijmen schoeven op sijnen cost te decken ende is
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schuldich gewesen aen Dijrck Becx vanden jaere 1630 in rogh VII mut 9 vaet 3 cop in garst II mud 1 cop in gelt
LXIX gl. ende heeft den rendant voor deesen voos. achtertel ontfangen van Joseph voors. ter somma van 115 gl.
vorts is den voors. Joseph schuldich bleven aen Handerijck Costers vande jaeren jaere 1635 in rogge 3 mud ende
2 vaet in gerste 5 mud in botter 32 ¼ ende is is bij mij ontfangen van voorgemelde Joseph het jaer 1636 daer
voor ontfangen in rogh 13 mudden de twee resterende mudde bij scheepenen quijt ghescholden in garst 1 mudde
ende in boeckwijt in plaetsche van garste 4 mud min een vaet in voorlijff XL gl. 10 gl. quijtscholden ter cause
van sieckte ende 25 pont booteren ende heeft mij dit jaer voors. overgelevert in in rogh 3 malder een halff vat
comt alsoo bij mij ontfangen in alles met den achterstel van het jaer 1630 in gelde 150 gl. dico.
ILV gl. 0 st.
In rogh 14 mud 6 vaet een halff dico.
XIIII m.VI vaet
In garste 1 mud dico
I m. 0 st.
In boeckweijt dico.
III m. XI vaet
In booter 25 pont.
XXV pont
folio 33 verso.
Item den voorschreven Joseph heeft in pachtighe de selve hoeve op de Dueseldoncq genoomen, voor het jaer
1637 alswaner die pestietiaele sieckte gerei.neert hadde waer hij dit jaer gelooft heeft 10 mud roggen 5 mud
garsten 25 pont botteren ende 15 vijmen schoeven te decken op sijnen costen aende 50 gl. in voorlijff ende is bij
rendant ontfangen het voors. jaer 1637 t’ weeten in voorlijff 50 gl. in rogge 15 mud 8vaete in gartste 2 mud ende
in boeckwijt in plaetsche van garste 1 mud rest alsoo noch 2 mudde garte van dit jaer ende heeft mij overleveert
in rogge 3 mudde 3 vaet ende een halff comt alsoo bij mij ontfangen als voor in gelde ter somma van 50 gl. dico.
L gl. 0 st.
In rogh 15 mud 8 vaet dico
XV 8 vaet
In garste 2 mud dico
II m.
In boeckwijt in plaetsche van garste 1 mud dico.
I mud
In booter 25 pont dico
XXV pont
folio 34.
Handerijck Jan Cuijpers heeft in pachtinghe de ander hoeve opde Dueseldoncq voor het jaer 1637 alswaneer de
pestientaele sieckte alhier was gheweest waer voor hij dat jaer gelooft heeft te betaelen in voorlijff 50 gl. in
rogge 10 mud in garste 5 mudde 25 pont bootere ende in strooij 15 vijmen te decken op sijnen cost ende is bij de
rendant ontfangen het voors. jaer 1637 t’ weeten in voorlijff 50 gl. in rogh 7 mud in boeckwijt in plaetsche van
rogge 3 mud 8 vaet ende in boeckwijt in plaetsche van rogge 3 mud tsamen 10 mud in garste 1 mud 8 vaet ende
in boeckwijt in plaetsche van garste 1 mud 10 vaet ende ontfangen in booter 25 pont ten volle comt alsoo
ontfangen als voor in gelde 50 gl.dico.
L gl. 0 st.
In rogh 7 mudde dico.
VII m. 0 st.
In boeckwijt in plaetsche van rogh ende garste voor mud 6 vaet dico.
IIII m. VI vaet
In garste 1 mud 8 vaet dico
I mud VIIII vaet
In booter 25 pont
XXV pont
folio 34 verso.
de wedue Corstiaen Peters ende Anthonis Dijrcx hebben in pachtingh beijde de hoeven op den Hilacker tjaers
voor 10 mudden roggen in boeckwijt 4 mud in vorlijff 34 gl. in boter 20 pont ende 6 vijmmen schoeven ende is
bij de wedue Corstiaen Peters schuldig gebleven aen Handerijck Costers opden jaeren 1635, 3 mud roggen in
boeckwijt 5 vaet ende in booter 4 pont een vier endeel ende en weet men nijt het voorgaende jaer is betaelt ende
Wilbert Jans in wiens plaetsche Anthonis Dijrcx gecommen is rest ingelijckx aen Handerijckx Costers ende de
voorgaende Heijlech Geest meester opde jaeren 1633, 7 mud 3 vaet ende 3 3 cop roggen ende 10 pont booteeren
ende is het voorlijff alleen t’ weeten voor sijns Wilberts contingent 17 gl. ten vollen betaelt wesende het jaer
1634 ende 1635 aen voors. Costers ende ij bijden rendant ontfangen opden jaere 1636 vande nieuwe pachters t’
weeten van Anthonis Dijrcx voor sijn contigent in voorlijff 17 gl. in rogh 2 mud 7 vaet in boeckwijt in plaetsche
van rogh 1 mud een half vat ende den boeckwijt ende den boeckwijt 2 mud 2 mud rest alsoo van tvoors. jaer is
rogh 1 mud 3 vaeten de halve ende 10 pont booteren die hij rest ende ontfangen op het voors. jaer 1636 van
Ansem Willems in rogh 11 vaet in boeckwijt 13 vaet in voorlijff 17 gl. sulcx dat den voors Ansem noch rest op
1636 in rogh 4 mud 1 vat in boeckwijt 11 vaeten en booter 10 pont
X pont
comt alzoo ontfangen bij mij in rogh 3 mud 6 vaeten
III m VI vat
in boeckwijt plaetsche van rogh 1 mud een half vaet dico
I m 3 vat
in boeckwijt 3 een vat dico.
III m. 1 vat
in gelt 34 gl. dico.
XXXIIII gl.
folio 35.
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Peter Jaspers heeft in pachtinghe de hoeve op Groetel tjaers voor 4 mudden roggen 3 mud boeckwijts 16 gl. in
voorlijff 10 pont booteren ende voor vijmen schoven ende is den voorsgemelten Peter Jaspers schuldich
gebleven aen voorgaende op het jaer 1621, 1633, 5 mudden 10 vaet roggen XXX ½ pont booteren ende is
overgeleveert 1 cop boeckwijt ende is het voorlijff ten vollen betaelt aen Handerijck Costers t’ weeten 1634
ende 1635 ende is bijden rendant ontfangen in voorlijff 16 gl. daer mede betaelt is 1636 ende in rogh 17 vaet rest
alzoo 2 mud 7 vaet opden jaere 1634 ende ontfangen in boeckwijt 3 mud is daer mede betaelt 1634 ten vollen
ende 10 pont boteren ten volle 1634 comt alzoo bij mij ontfangen in alles.
In rogh 17 vaet dico
XVII vaet
In boeckwijt 3 mud dico
III mud
In gelde 16 gl. dico
XVI gl. 0 st.
In booter 10 pont dico
X pont
folio 35 verso.
Jan Jelissen heeft in pachtighe de hoeve op Bergelen tjaers voor de somma van 50 gl. 1 mud roggen ende 1
malder boeckwijt ende is schuldich bleven aen Handerijck Corstens opden jaere 1634 ende 1635 3 malder
roggen ende 1 malder boecwijt ende is bijden rendant onrtfangen op het jaer 1636 28 gl. ende 1 mud boeckwijt
in plaetsche van roggen ende 1 malder boeckwijt sulcx dat den voors. Jan Jelis alnoch rest op het voorschreven
jaer 1636 ter somma van 22 gl. behalvens tgeene hij noch rest vanden jaere 1634 ende 1635 comt alsoo bij nu
ontfangen in gelt 28 gl. dico.
XXVIII gl. 0 st.
in boeckweijt inplaetsche van rogge van mud dico.
in boeckweijt 6 vaeten dico

I mud 0 st.
0 VI st.

folio 36.
Ancem Willems heeft in pachtinghe d’ een hoeve opden Hilacker tjaer voor 2 mudden roggen 2 mudden
boeckwijt in voorlijff 16 gl. ende 10 pont booteren ende 4 vijmen schoeven te decken ende is schuldich bleven
aenden rentdant opden jaere 1636 t’ geene blijckt op folio 34 verso ende is bijden rendant ontfangen het jaer
1637 ten vollen t’ weeten 3 malder roggen ende 1 malder boeckwijt in plaetsche van rogge ende 2 mud
boeckwijt 16 gl. in gelt ende in booter 10 pont sulcx dat den voors. Ancem Willems aen jaeren 1637 nijet meer
en resteert comt alzoo bij mij ontfangen als voorin roggen 3 malder. dico
III
malder
In boeckwijt 5 malder dico
V malder
In gelt 16 gl. dico
XVI gl. 0 st.
In booter 10 pont dico
X pont
folio 36 verso.
Anthonis Dijrcx heeft in pachtinge dander hoeve opden Hilackel tjaers voor 2 mudden boeckwijt 16 gl. in
voorlijff ende in boter 10 pont ende 4 vijmen schoeven om te decken ende is schuldich gebleven aende rendant
op het jaer 1636 t’geen blijckt op folio 34 verso ende heeft betaelt aenden rendant ter vollen het jaer 1637 t’
weeten in rogh 2 mud 2 mud boeckwijt in voorlijff 16 gl. ende in booter 10 pont sulcx dat den voor gemelten
Anthonis niet meer opde jaere 1637 en is resterende comt alzoo bij mij ontfangen als voor
in rogh 2 mud dico.
II mud
In boeckwijt 2 mud dico
II mud
In geldt 16 gl. dico
XVI gl.
In boter 10 pont dico
X pont
folio 37.
Jan dJelissen heeft in pachtinghe de hoeve op Bergelen tjaers voor de somma van 36 gl. ende 1 malder roggen
ende is schuldich gebleven soo aen Handerijck Costers opden jaere 1634 ende 1635 ende aen daen rendant opden
jaere 1636 tgeenen blijckt op folio 35 verso ende heeft aende rendant betaelt het jaer 1637 ten vollen t’weeten in
geldt 36 gl. ende in rogh 1 malder ende 1 malder boeckwijt sulcx dat den voorschreven Jan Idelis over heeft
geleevert van dit voorschreven jaer 1 malder boeckwijt comt alzoo bij mij ontfangen in gelt
36 gl. dico
XXXVI gl. 0 st.
In rogh 6 vaet dico
VI vaet
In boeckwijt 6 vaet dico
VI vaet
folio 37 verso.
Peter Jaspers heeft in pachtinghe de hoeve op Groetel tjaers voor 2 mudden roggen 2 mudden boeckwijt 16 gl. in
voorlijff 10 pont booteren ende voor vijmen schoeven1 sille hoijs tjaers voor 3 gl. ende is schuldich gebleven aen
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voorgaende ende aenden rendant opde jaeren gelijck sal blijcken op folio 35 ende heeft aenden rendant betaelt
1637 ten vollen t’weeten 5 malder roggen 2 mudde boeckwijt 16 gl. in gelt ende 10 pont booteren enden 3 gl.
van een zille hoijsulcx dat den voor schreven Peter Jaspers dat voor schreven jaer over geleverh heeft 1 malder
roggen comt alsoo bij mij ontfangen.
In rogh 2 mud 6 vaet dico
II m VI vaet
In boeckwijt 2 mud
II m
In gelt 19 gl.
XIX gl.
In booteren 10 pont
X pont
folio 38.
Jan Gordt Reijnders heeft in pachtinghe 1 acker geleegen tot Deursen tjaer voor 9 vaeten boeckwijt ende is nijt
uijtgetrocke n wat jaer lest aenden voor gaende betaelt is maer is schuldich gebleven aen Handerijck Costers op
het jaer 1635, 3 vaet boeckwijts ende heeft aenden rendant betaelt het jaer 1636 in vollen daer voor ontfangen in
boeckwijt 9 vaet dico.
IX vaet
Willem Wijngnants heeft in pachtinghe 2 zillen lants geleegen inde Vossenstraet tjaers voor 38 vaeten roggen
ende is schuldich gebleven aen Handerijck Costers op het jaer 1635, 8 vaeten roggen ende heft aen mij betaelt
voor het jaer 1636 als wanner de sieckte alhier was grasseerende 24 vaeten roggen de reste om redenen der
pestiantiaele sieckte quijt gescholden comt alzoo voor mij ontfangen 24 vaet roggen dico.
XXIIII vaet
folio 38 verso.
Peerken Jan Huijben heeft in hueringhe een huijs geleegen achter den Ameij jaers voor 12 gl. ende is deese
huijringe aengegaen paesschen 1637 ende is bijden rendant ontfangen op het jaer 1638 van Peerken 7 gl. 10 st.
alzoo noch voor dat jaer noch 4 ½ gl. comt voor mij ontfangen als voor 7 gl. 10 st. dico.
VII X st.
Steven de Witte heeft in pachtinge een zille landts geleegen op den Vosschen berch taers voor 10 vaeten rogge
ende is Peter Daniels aende voor gaende resterende vanden jaere 1629 tot 1631 ende heeft een voors. Steven lest
betaelt aen Handerijck Costers 1635 ergo bijden rendant ontfangen nihil.
folio 39.
Peter Jelis heeft in pachtingh 1 ½ zille landts tjaers voor 18 vaet roggen ende 4 vaet boeckwijts met conditie dat
hij de stadts lasten moste betaelen ende is bij mij ontfangen het jaer 1635, 1636 ende 1637 2 ½ vaeten roggen
ende 8 vaeten boeckwijts de reste om redenen den pestientiaele sieckte quijt gescholden om dat hij daer gheen
vruchten van getrocken hebben hier mede betaelt 1635 ende 1636 aende voor het jaer 1637 ontfangen 8 vaet
roggen ende 4 vaet boeckwijts akzoo de huringhe dat jaer daer mede genaeckt is comt alzoo in alles ontfangen
voor de voors. 3 jaeren.
20 vaeten
Roggen ende 12 vaeten
Boeckwijts dico
In rogh 20 vaet dico
XX vaet
In boeckwijt 12 vat. dico
XII vaet
folio 39 verso.
Catelijn Craelen heeft in hueringhe den Gasthuijs dries met een half zille lants daer aen geleegen tjaers voor 22
gl. ende heeft aenden rendant betaelt 1637 ende 1638 daer voor ontfangen ter somma van 64 gl. dico
LXIIII gl.
Jan Jan Peters heeft in pachtinghe een zille lants geleegen inde Meijde straet tjaer voor XIX gl. ende en heeft
maer betaelt voor het jaer 1636, 5 gl. Ardt Handerijcx heeft de selve sillen pachtinghe genomen tjaers voor 12 gl.
ende is bijden rendant ontfangen vanden voors. Ardt het jaer 1637 daer voor ontfangen 12 gl. comt tsamen
ontfangen 17 gl. dico.
XVII gl. 0 st.
Bruesten Andriessen ende Joseph Handerijcx hebben gepacht 1 zille hoijs ons aengecomen vande kercke alhier
tjaers voor 10 gl. ende hebben lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer 1634 ergo hic nihil.
folio 40.
Tot Baeckel.
Jan Schaeten heeft in pachtighe 2 ackerkens tjaers voor 2 gl. ende heeft lest betaelt aende voorgaende t’ weeten
aen Ardt van Hoeff 1633 ergo hic nihil.
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Ancem Willems heeft in pachtinghe een acker tjaers voot 2 gl. ende heeft aenden rendant betaelt het jaer 1636
ende 1637 daer voor ontfangen 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
De wedue Lambert Handerijcx aenden Kerckhoff ende Geerlijnck Hanrijck Bruesters hebben in pachtinghe een
acker tot Baeckel genoempt den Roijen dries tjaers 3 gl. 10 st. ende is lest betaelt aen Ardt van Hoeff het jaer
1634 comt alzoo hier ontfangen nihil.
Ontfangen van Antonis Dijrcx tot Baeckel van een ackerken schaeren voor ons vercocht 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
folio 40 verso.
Jan Wilbers ende Ancem Willems hebben in pachtinghe den Buskens acker tot Baeckel tjaers voor 6 gl. ende is
voor Ancems contingent lest betaelt aen Handerijck Costers het jaer 1634 ende voor Jan Wilbers contingent lest
betaelt aen Ardt van Hoeff 1632 comt alzoo bij mij ontfangen nihil.
Item soo ende stelt den rendant voor ontfanck alsulcken 400 gl. als hij opgenoomen hadden ten tijden als hij
rendant aende provisoer schap quaen alzoo datter als doen gheen gelt cooren noch broet en was ende veel armen
lieden van peste sieck laegen volgens de acte daer zijnde van scheepenen alhier gegeven dico.
IIIIC gl. 0 st.
folio 41.
Volght alhier het uijt vercochte cooren mede van legaeten ende maeckselen bijden rendant ontfangen
Item ontfangen vande wedue Peter Vrienten 1 malder roggen dat Peter den armen gemaeckt heeft dico.
VI vaet
Item ontfangen van Frans Costers 6 vaeten roggen die den armen gemaeckt heeft dico.
VI vaet
Item ontfangen van Merijken wedue Gordt Costers 6 vaeten roggen die sijden armen gemaeckt heeft dico.
VI vaet
Item ontfangen van Thijs Martens 6 vaeten roggen ende 33 gl. 17 st. 2 oort
In gelt dat hij den armen gemaeckt heeft dico.
In rogh 6 vaet
In gelt 33 gl.17 ½ st.

VI vaet
XXXIII gl. XVII ½ st.

Item ontfangen van de erffgenamen Laureijns Goebben 6 vaeten roggen die Aelken den armen gemaecht heeft
dico.
VI vaet
Item ontfangen Laureijens Lambers 6 vaeten roggen die hij den armen gemaeckt heeft.
VI vaet
folio 41 verso.
item ontfangen van Thomas Daemen 12 vaeten roggen die hij den armen gemaeckt heeft dico.
XII vaet
Item ontfangen van erffgenaemen Enneken Limburghs 36 vaeten roggen die sij den armen gemaeckt heeft dico.
XXXVI vaet
Item ontfangen vanden erffgenaemen Heijlken de Boes 6 gl. die sij de armen gemaeckt heeft dico.
VI gl.0 st.
Item ontfangen van Enneken Gerardts ter somma van 100 gl. die sij den armen gemaeckt heeft. Dico.
I C gl. 0 st.
Item ontfangen van Jan Janssen Rutthen van twee ijmmen 3 gl. 3st. ende 25 gl. die hij stamen den armen
gemaeckt heeft comt stamen 28 gl. 3 st. dico.
XXVIII gl. III st.
Item ontfangen van der erffenaemen Jan de Cocq 12 vaet roggen die hij des armen gemaeckt heeft dico.
XII vaet
folio 42.
Item ontfangen van Jan van Nuenen van een weeff getouwe dat hij de armen gemaeckt heeft 12 gl. dico.
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XII gl. 0 st.
Item ontfangen van Enneken Hijselaers vanden huijsraet die sij hadde 50 gl. die sij de armen gemaeckt heeft
dico.
L gl. 0 st.
Item ontfangen van Hensken van Rinckvelt t’ geene hij den armen gemaeckt heeft 70 gl. 9 st.dico.
LXX gl. IX st.
Item ontfangen van Peter Jan Goessens 25 gl. die hij den armen gemaeckt heeft dico.
XXV gl. 0 st.
Item ontfangen van Jan Peermans soen t’ geenen wij verschooten hebben 27 gl. dico.
XXVII gl. 0 st.
Februarij 1637.
Item vercocht 9 ½ vaet boeckwijt tot 15 st. het vaet comt in gelt 7 gl. 2 st. 2 oort dico.
VII gl. II ½ st.
folio 42 verso.
Item vercocht 3 ½ vaet roggen tot 1 gl. t’vaet comt 3 gl. 10 st. dico.

III gl. X st.

Martij 1637
Item vercocht 18 vaet boeckwijt tot 15 st. vaet comt 13 gl. 10 st. dico.

XIII gl. X st.

Item vercocht 6 vaeten boeckwijt tot 15 st. t’ vaet comt 4 gl. 10 st. dico.

IIII gl. X st.

Item ontfangen van Cornelis Jan Joesten alias Schaepaert van zijnen huijsraet tgeene wij voor hem verschooten
hadde 20 gl. dico.
XX gl. 0 st.
Item vercocht aen Aerdt Handerijcx een hegge off schaerhout voor 1 gl. 18 st. dico.
I gl. XVIII st.
Item ontfangen van eenen godtspenninck 17 st. dico.

0 gl. XVII st.

Item vercocht aen Luijtien van Beth 72 vaet garsten tot 20 st. t’ vaet comt in gelt 72 gl. dico.
LXXII gl.
folio 43.
Meij 1637.
Item vercocht 3 vaet roggen tot 22 t’ vaet comt 3 gl. 6 st. dico.

III gl. VI st.

Item vercocht 3 vaet boeckwijt tot 13 st. t’vaet comt 1 gl. 19 st. dico.

I gl. XIX st.

Item vercocht 56 vaet roggen tot 19 ½ st. t’vaet becoempt 54 gl. 12 st. dico.

LIIII XII st.

Item vercocht 158 vaet 3 cop boeckwijt tot 15 st. t’ vaet comt in gelt 119 gl. 1 st. 1 oort dico.
I C XIX gl. I st.
Item ontfangen van Peter van Hemselroij van zeeckeren goedtpenninck 16 gl. 7 oort. Dico.
XVI gl. I st. III oort
Junij
Item vercocht 94 vaet roggen tot 18 st. t’vaet comt in gelt 84 gl. 12 st. dico.

LXXXIIII gl. XII st.

folio 43 verso.
item den 28 dito vercocht 30 vaeten roggen tot 18 st. t’ vaet 27 gl. dico.

XXVII gl. 0 st.

julij 1637
item den 10 dito vercocht 7 vaet roggen tot 18 st.t’vaet facit 6 gl. 6 st. dico.

VI gl. 6 st.
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item vercocht 2 vaet roggen tot 19 st. t’vaet facit 1 gl. 18 st. dico.

I gl. 18 st.

item ontfangen vande wedue Dijrck Joesten 5 gl. ende dat van t’ geene rog haer verschooten hadden dico.
V gl. 0 st.
Item soo heeft den rendant ontvangen van Merijken wedue Gordt Custers ter somma van 350 gl. waervan wij
haer alle jaer voor haere leven moeten geven 81 gl. comt alzoo ontfangen als voor 350 gl. dico.
IIIL gl. 0 st.
folio 44.
october 1637.
Item vercocgt 12 vaeten roggen tot 18 st. t’ vaet facit 10 gl. 16 st. dico.

X gl. XVI st.

Item vercocgt 21 vaeten boeckwijts tot 12 st. het vaet becomt 12 gl. 12 st. dico.
XII gl. XII st.
Item ontfangen vande wedue Jan Lucas ter somma van 50 gl. dat hijden armen gemaeckt heeft. Dico.
L gl. 0 st.
Item vercocgt 54 vaet boeckwijts tot 13 st. 2 oort t’vaet comt in gelt 36 gl. 9 st. dico.
XXXVI gl. IX st.
Item ontfangen van Bartel Peters ter somma 92 gl. 1 st. 2 oort t’geene hij den armen gemaeckt heeft dico.
XCII gl. 13 st.
folio 44 verso.
Item ontfangen van Reijnder timmermans ter somma van 73 gl. 2 st. dat hij de armen gemaeckt heeft dico.
LXXII gl. II st.
februarij 1638.
Item vercocht 17 vaet boeckwijts tot 13 st. t’vaet facit 11 gl. 1 st. dico.

XI gl. I st.

Item vercocht aen Luijtien van Beth 20 vaet garsten tot 16 st. t’vaet facit 16 gl. dico.
XVI gl. 0 st.
martij.
Item vercocht 49 vaet boeckwijts tot 12 ½ st. het vaet facit 33 gl. 2 st. 2 oort dito.
XXXIII gl. II st.
Item soo heeft den rendant ontfangen van eenen persoen die nijet bekent en woude zijn dat hij den armen tot een
almoijse gaeff 31 gl. 10 st. dico.
XXXI gl. X st.
folio 45.
april 1638.
Item vercocht 7 vaeten roggen tot 17 st. het vaet facit 5 gl. 19 st. dico.

V gl. XIX

Item vercogt 8 vaeten roggen tot 17 st. het vaet facit in gelt 6 gl. 16 st. dico.

VI gl. XVI st.

Item ontfangen vanden de xecutuers van het sterffhuijs van Handerijck van Vught ende zijne soen tsamen ter
somma van 1100 gl. dico.
I m I c gl.
Junnij 1638.
Item vercocht aen den wedue Mathijs de mulder 6 mud roggen roggen tot 15 st. 2 oort t’vaet comt daer voor
ontfangen ter somma van 55 gl. 16 st. dico.
LV gl. XVI st.
Item vercocht 50 vaeten roggen tot 16 st. t’vaet becompt in gelt ter somma van 40 gl. dito.
XL gl. 0 st.
folio 45 verso.
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item verkocht een wilgh voor 6 gl. aen Ardt Faessen tot Mierlo dico.

VI gl.

item ontfangen van Hanrijck Ambrosius van een legaet dat hij den armen gemaeckt heeft ter somma van 100 gl.
dico.
IC gl.
item ontfangen vanden twee kijnderen Marcelis Marcelissen ter somma van 180 gl. den armen gemaeckt hebben
dico.
IXc gl.
item ontfangen van Aelbert Lambers van Asten ter somma van 150 gl. t’geene hij den armen om godts wil
gemaeckt heeft dico.
IL gl. 0 st.
item ontfangen van weegen de irste huijsvrouwe van Jan van Ruth ter somma van 50 gl. des sij der armen
gemaeckt heeft dico.
L gl. 0 st.

folio 46.
Item ontfangen Hubert Jan Huijbers ter somma van 105 gl. voor eenenpacht t’samen 105 gl.dico.
Ic gl.
Item vercocht aen heer Sijmon van Merevoort 38 vaet boeckwijts tot 13 st. t’vaet facit in gelde 24 gl. 14st. dico.
XXIIII gl. XIIII st.
Item vercocht aen eenen man van Oerschot 23 ½ vaet boeckwijts tot 12 st. 2 oort t’vaet facit in gelde 14 gl. 13 st.
3 oort dico.
XIIII gl. XIII st.
Item ontfangen van Brosius Willems van 3 doedt kisten die op onse reeckeningh geselt waeren ende mij die
wederom gerestitueert heeft 2 gl. 16 st. dico.
II gl. XVI st.
folio 46 verso.
item ontfangen van Hubert Jan Huijbers 50 gl. weegens het halff huijs op het Bijnderseijnd dat hij van ons
gecocht hadden dico.
L gl. 0 st.
item ontfangen van Hanrijck Janssen den snijer ter somma van 140 gl. van een weij velt dat wij aen hem
vercocht hebben t’geenen ons van zijnen broeder gemaeckt was tot behoeff vanden armen alhier dico.
I XL gl. 0 st.
Item ontfangen vande erffgenaemen Jelis Wagemans ter somma van 896 gl. 14 st. die den sij den armen
gemaeckt hebben om godts wille dico.
VIII XcVI gl. XIIII st.
folio 47.
Item soo hebben de selve erffgenaemen van Cornelis Wagemans alnocg aende armen alhier beweesen alsulcken
100 gl. als Coenen Janssen aen hen schuldich was ende sal die rendant heer van Beroijs doen waer de selve zijn
geemploijert gelijck geen naer volgen sal ergo hic nihil.
Item alzoo Coenen Janssen hadde gemaeckt aende armen alhier ter somma van 500 gl. ende de erffgenaemen des
voors Coenen noch mosten geven van weegen de bovengheschreven erffgenaemen 10 gl. is alsoo tsamen 600 gl.
soo ist dat bij den rendant nijet meer en is ontfangen van deesen voors. 600 gl. als de hellicht wesende 300 gl.
ende dat weegen Handerijck soenen Jan Coenen voorschreven wesende sijn aenpart de reste off andere 300 gl.
hebben wij provisoren een scheepen obligatie van Ottho de Visscher secretaris tot Duerssen als mede
erfgenaemen van Coenen Janssen voorschreven ergo comt bij mij ontfangen 300 gl. dico.
IIIC gl. 0 st.
folio 47 verso.
item ontfangen van Joost Jacops ter somma van 233 gl. 7 st. die hij den armen gemaeckt heeft dico.
IIC XXXIII gl. VII st.
Item ontfangen van Handerijck van Luijtelaer ten somma van 200 gl. ende dat van weegen de erffgenaemen Jelis
Wagemans die sij den armen alhier gemaeckt hebben.
II c gl. 0 st.
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Item ontfangen door Beroijs voorschreven erffgenaemen van Jochem Janssen dat hij aen armen gemaeckt
hebben ter somma van 174 gl. 2 st. dico.
I LXXIIII gl. 0 st.
Item soo hebben wij provisooren door advies van scheepenen respective Hemselroij ende van Empel ende sij
meer prcent geweest veraccordeert met de erffgenaemen van Dijrck Bruestens over 9 mudden roggen die hij ter
achteren waeren gebleven daer voor sij aenden rendant betaelt hebben ter somma van 84 gl. dico.
LXXX gl.
folio 48.
Item ontfangen vande vercochte muebelen van Peter Geven ter somma van 71 gl. 5 st. 3 oort. Dico.
LXXI gl. V st. III oort
Item vercocht een weeffgetouwe achter gelaeten bij Gerardt Lievens voor de somma van 12 gl. 12 st. dico.
XII gl. XII st.
Item ontfangen van inventarens van Jan Vrancken tot Bruegel uijt handen van Jacop Willems die den selve
huijsraet vercocht hadde ter somma 50 gl. dico.
L gl. 0 st.
Somma beloopt den geheelen ontfanck ter somma 7400 gl. 7 st.
Ende daer ontfangen in rogge beloopt de quantiteijt van een
folio 48 verso.
106 mudden en 2 vaet 3 cop
Ende bij boeckweijt die quantiteijt 45 mudde 9 vaeten 1 cop
Ende bij gartste den quatiteijt van 9 mudden 8 vaet
Ende den botter bedraegh de quatiteijt van 125 pont
Item verclaert den rendant alnoch ontfangen van Hanrick Goorden van Liemde een mud roggen heer voorens
nijet voor ontfanck gebrocht voor een omissie moet alsoo alhier voor ontfanck gestelt worde ergo valet voor
ontfangen
folio 49.
Volght alhier uijt geven tegens der voorschreven ontfanck.
Inden irsten soo hebben de provosooren der tafelen des Heijligen Geest alhier gedestubueert de ordinarissen
proeve t’ weeten alle sondaghen 6 vaeten roggen ende is irst begonnen bijden rendant den 3 augustij 1636 ende
dat vervolgens alle sondaeghe tot den irsten november 1638 is alsoo 2 jaeren 3 maenden min 3 daegen wordt
alzoo bevonden datter ghespijnt is gheweest inde voorgemelten tijt duijt weijsen ende beijckende bijden register
des rendants die quatiteijt van 53 mud ende 6 vaet roggen ter goeder reeckeningh dico.
LIII mud VI vaet
27 augustij 1636.
Item gecocht 13 ½ malder eijeren ende de selve aende siecke uijtgereijckt daer voor betaelt in gelde voor ider
malder 12 st. becompt in gelt 8 gl. 2 st. dico
VIII gl. II st.
folio 49 verso.
item gegeven aende schrobbers die de huijsen van Jan van Nuennen, Gerardt Lievens ende Ardt Schoppers
schoon maeckten ter somma van 30 gl. dico.
XXX gl. 0 st.
27 augustij 1636.
Item gecocht voorden armen voor 2 gl. 8 st. vlees ende tselve aen hen uijtgereijckt dico.
II gl. VIII st.
Den selven dito.
Item gecocht achtiens pont een vierendeel botteren tot 4 ½ st. het pont comt 4 gl. 2 st. dico.
IIII gl. II st.
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30 dito.
Item verteert met scheepenen ende deeckenen met meer vande ghequalificeerde borgers ten tijde als wanneer bij
mij een ackte gaeven om 400 gl. opte neemen als blijckt inde ontfanck op folio 40 verso 25 st. dico.
I gl. V st.
Des selven dito.
Item gecocht een halff tonne biers ende de selve aende arme uijt gereijckt daer voor betaelt 4 gl. 4 st. dico.
IIII gl. IIII st.
folio 50.
31 augustij 1636.
Item betaelt aen een bewaerster die bij Jelis Bernarts 12 daegen gheweest was daghs 1 gl. facit 12 gl. dico.
XII gl.
Item dito.
Item gecocht 34 ende een halff pont boeteren tot 4 st. 2 oort het pont becompt 7 gl. 15 st. 1 oort. Dico.
VII gl. XV st. I oort
Item gecocht voorde schrobbers voor 3 st. bessemmen dico.

0 gl. III st.

Den selven dito.
Item gecocht 1 tonne biers daer voor betaelt 7 gl. 7 st. ende de selve aenden armen uijt gereijckt dico.
VII gl. VII st.
Item gecocht voor den armen voor 37 st. vlees dico.

I gl. XVII st.

Item gecocht voor den armen 2 mauwer eijeren ende de selve aen hen uijt gereijckt daer voor ontfangen in gelde
27 st. dico.
I gl. VII st.
folio 50 verso.
item betaelt aen Peter Loij Meijssen voor den register te schrijven 1 gl. 4 st. dico.
I gl. IIII st.
2 september 1636.
Item betaelt aen een schrob ster die bij Heijl de Boes geweest was 10 daeghen daeghs 17 st. becompt 8 gl. 10 st.
dico.
VIII gl. X st.
Item gecocht voor de armen voor 4 gl. 3 ½ st. vlees ende dat in 2 reijssen dico. IIII gl. III st.
2 dito.
Item betaelt aen een bewaerster die bij Handrijck Leenen gheweest was 9 daegen daeghs 1 gl. comt 9 gl. dico.
IX gl. 0 st.
Item betaelt voor den register 32 st. dico.

I gl. XII st.

Item betaelt aen Metgen Gerardt Jelis dat sij gheweest was bij Luijtien Carolus ende haer dochter in hun sieckte
17 gl. 10 st. dico.
XVII gl. X st.

folio 51.
13 september 1636.
Item vercocht in twee reijssen voor 2 gl. 14 st. vlees voor den armen dico.

II gl. XIIII st.

Item gegeven aen Ardt den seeldraijer van Ardt rietmaeckers kijndt dat daer bestelt was 5 gl. dico.
V gl. 0 st.
Item betaelt aen Willem Lucas van bier dat de armen luijden daer gehaelt hebben 5 gl. 2 st. dico.
V gl. II st.
10 september.
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Item betaelt aen Peter Mathijssen van Dinter ter somma van 33 gl. 15 ¾ st. soo daer bier ende broet blijckende
bij specificatie sub no. 2 dico.
XXXIII gl. XV st. III oort
Item gecocht voor het kijndt van Drijes Sijmons een paer hoessen costen 9 st. dico.
0 gl. IX st.
20 dito.
Item betaelt aen Heijlken Olifiers ter somma van 43 gl. ter cause van een kijndt dat daer bestelt was bleijckende
bij quetantie sub no. 3 dico.
XLIII gl. 0 st.
folio 51 verso.
21 september 1636.
Item betaelt aen Lijsken Cleppers ter somma van 14 gl. ter causen dat sij paer jaren Peer Jan Peersmans soon was
geweest 14 daegen.
Item gecocht voor 18 st. eijeren ende die aenden armen uijt gerijckt dico.

0 gl. XV st.

22 dito.
Item gecocht voorden armen voor 1 gl. 5 st. 2 oort booter ende die aenden selve uijt gereijckt dico.
I gl. V st.
28 dito.
item gecocht voor den armen voor 36 st. vlees ende tselve uijt gereijckt. dico. I gl. XVI st.
Item gecocht voor den armen alhier 2 mauwer eijeren daer voor betaelt 1 gl. 6 st. dico.
I gl. VI st.
item gecocht voorden armen ende aen die uijtgeijckt voor 1 gl. 8 st. 2 oort vlees dico.
I gl. VIII st.
folio 52.
Item gecocht ende gedestribuert aenden armen voor 2 gl. 5 st. booter dico.
II gl. 5 st.
Item gegeven ende betaelt aen Jan den smet 6 st. van een slothte maecken dat daer eenen nieuwe sleutel most
zijn dico.
0 gl. VI st.
Op de H. Geest port.
item gecocht voor den armen ende aen hen uijt gereijckt voor 1 gl. 9 st. vlees dico.
I gl. IX st.
Item gegeven van sandt te haelen tot 3 huijsen schoen te maecken 10 st. 2 oort dico.
0 gl. X st. II oort
12 october 1636.
Item gecocht voorden armen ende gedestribueert voor 1 gl. 9 st. vlees dico.

I gl. IX st.

item betaelt aen Lenaert Hermens soo van booter eijeren als andersints dat hij daer ghehaet hebben voor de
somma van 6 gl. 14 st. blijckende bij quertantie sub no. 4. Dico.
VI gl. XIIII st.
folio 52 verso.
item betaelt aen Merij Jan Goessens dat hij het huijs van Lambert Hurcx schoen maecken 10 gl. dico.
X gl. 0 st.
Item gegeven van Willem Vligelaers ende Jan Thomas Huijsen schoen te maecken ter somma van 14 gl. 10 st.
dico.
XIIII gl. X st.
Item gegeven aen Lambert van Goch van Eijken Carlus doodt kiste te maecken 2 gl. 16 st. dico.
II gl. XVI st.
Item gecocht voorden armen ende aende selven gedestribueert voor 1 gl. 16 st. vlees dico.
I gl. XVI st.
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Item laeten haelen een cars sants om een huijs schoente maecken daer voor gegeven 4 st. dico.
0 gl. IIII st.
26 october 1636.
Item gecocht voorden armen ende gedestribueert voor 2 gl. 16 st. dico.

II gl. XVI st.

folio 53.
Item betaelt aen Peter Matheunssen van 3 doedt kisten te maecken ter somma van 5 gl. 8 st. dico.
V gl. VIII st.
22 dito.
Item gecocht een renthe van Handerijck Stouwen op het huijs van Arien glaesmaecker ende is 75 gl. capitaels
ende hebben door begerte van scheepenen daer voor gegeven 25 gl. om dat hij dat groet gebruijck hadde comt
alzoo daer voor betaelt als voor ter somma van 75 gl. dico.
LXXV gl. 0 st.
1 november 1636.
Item betaelt aen Anthoni van Sprangh ter somma van 101 gl. 9 st. blijckende bij specificatie ende quictantie sub
no. 5 dico.
II gl. IX st.
9 dito.
Item gecocht voorden armen ende gedestribueert voor 1 gl. 9 st. 3 oort vlees dico.
I gl. IX st. III oort
Los vel.1663 Jan Dircx Colen

35-2-0

1669 Andries van Haendel
… 13 september 1684

71-5-0

1680 Willem Jacobs in plaetse van rogge

28-10-0

1688 Lamb. de Cruijff voor 2 jaer

28-10-0

1690 Dionissius B…. voor 3 jaren

42-15-0

1675 Hendr. Janssen van Gemert voor 1 jaer

14-5-0

1657 Nicolaes van Berckel voor 3 jaeren ad 15 st. vat

42-14-II ort

1660 Goort van Merevort voor 2 jare

28-10-0

folio 53 verso.
Item betaelt aen Ardt Clumpers voor 2 gl. 14 st. cloth die de armen lieden daer gehaelt hadde dico.
II gl. XIIII st.
Item gecocht voorde gemeijn armen voor 21 st. vlees ende tselve aen hen gedistribueert dico.
I gl. I st.
Item gecocht voor Heijligen Geest alhier 4 sacken dat wij die van doen hadde daer voor betaelt 2 gl. 2 st. dico.
II gl. II st.
10 november 1636.
Item gegeven ende betaelt van het huijs van Bartel Somerdijckx schoen te maecken aen eenen schrobber ter
somma van 8 gl. dico.
VIII gl. 0 st.
Item gecocht voor den armen ende ghedistubueert voor 1 gl. 2 st. vlees dico.

I gl. II st.

Item betaelt aen Lenaert Hermans ter somma van 16 gl. 11 st. 2 oort dat hij voorde armen uijt gereijckt heeft
blijckende bij quectantie sub no. 6. dico.
XVI gl. XI st.
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folio 54.
Item betaelt aen Goort Becx soo bier dat de armen liedens daer gehaelt hebben 1 gl. 11 st. 1 oort.
I gl. XI st. I oort
Item betaelt aen eenen boode die bij Jan Becx tot Eijndoven ginck om eenen Augustijn hier te cruijgen alzoo
onsen pastoor sieck was aen hem gegeven 6 st. dico.
0 gl. VI st.
Item gecocht voor den soen van Cornelis Olicnop een paer hoessen ofte coussen costen 16 st. 2 oort.
0 gl. XV ½ st.
Item gecocht in 3 verscheijde sondaegen voor den armen ende aen hen gedistribueert voor 6 gl. 8 st, vlees dico.
VI gl. VIII st.
Item gegeven aen Lenaert Jan Hermens ter somma van 18 gl. 13 soo van booter, eijer, speck als andersins dat hij
aende armen uijt gereijckt heeft per quctantie no. 7 dico.
XVIII gl. XIII st.
folio 54 verso.
Item betaelt aen Peter Anthoni Horckmans soo van broodt ende bier dat daer gehaelt is gheweest ter somma van
26 gl. 3 st. 2 oort blijckende bij quicantie sub no. 8 dito.
XXVI gl. III st.
Item betaelt aen Steven de With soo van bier als andersins ter somma van 10 gl. 14 st. 2 oort blijckende bij
quectantie sob no. 9 dico.
X g. XIIII st.
Item betaelt aen Marcelis coecenbacker voor twee …micken die aenden armen gegeven sijn 8 st.
0 gl. VIII st.
Item betaelt aen Jan Jordens voor iseren erck te maecken soo aende Heijlich Geest porte als andersins ter somma
van 2 gl. 2 st. dico.
II gl. II st.
Item gecocht voorden soen van Willem Lambers eenen hoet daer voor betaelt 1 gl. dito.
I gl. 0 st.
folio 55.
Item betaelt aen pastoor van Stiphout aen somma van 23 gl. 5 st. ter cause dat hij near de doedt van onse pastoer
bijde sieckte ginck blijckende bij quetantie sub no. 11 dico.
XXIII gl. V st.
Item betaelt aen Lambert van Goch van een duer te maecken opde Heijlich Geest porte 1 gl. tjaers dico.
I gl. VI st.
Item 26 december 1636 verteert tot Luijtien van Beth met de laeten naer ouder gewoonte inde kerstdagen ter
somma van 15 gl. blijkende bij quectantie sub no. 12 dico.
XV gl. 0 st.
Item betaelt aen heer Peter Muls ten somma van 4 gl. 6 st. ten cause van 20 siel missen te doen voor die geene
die ons voor den armen wat gemaeckt hadde ende ons belast hadde te doen blijckende bij quectantie sub no. 13
dico.
IIII gl. VI st.
folio 55 verso.
3 jannuarij 1637.
Item betaelt aen Lambert van Goch van 3 doet kiste te maecken te maecken voor Peter Gevaerdts sijn
huijsvrouws ende Gielen Busmaeckers stamen 6 gl. 14 st. dico.
VI gl. XIIII st.
6 dito.
Item betaelt aen Heilcken wedue Joost Vogels ter somma van 18 gl. 7 st. aende dat ter cause dat de huijsvrouws
van Gielen Busmaecker bij haer van peste ende craem gestorven ende het kijndt daer noch ses weecken bij
gehouden blijckende bij quectantie sub no. 14.
XXVII gl. VII st.
10 dito.
Item verteert met Frans Custers ende Dijrck Willems 7 gl. 10 st. ter cause dat wij veel verscheijde specificatie
oversaegen ende bij een reeckenden dico.
I gl. X st.
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Selven dito.
Item betaelt aende wedue aende wedue van Hanrijck Honinchmans ter somma van 3 gulden 13 st. ende dat van
gehaelt meclck ende roomen bijden armen aldaer gehaelt dico.
III gl. XIII st.
folio 56.
Item betaelt aen Mechtelt Gerardt Jelis ten somma van 30 gl. 2 st. ende dat ter cause dat hij bij veel verscheijde
siecken gheweest was blijckende bij quectantie sub no. 15 dico.
XXX gl. II st.
14 jannuarij 1637.
item betaelt aen Lijsken Lievens ter somma van 10 gl. 2 st. 2 oort ende dat ter oorsaecken dat hij Peter Geven
huijs schoen hadde gemaeckt dico.
X gl. II st.
16 dito.
Item betaelt van Jacop Gijssen huijs schoen te maecken ter somma van 4 gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
18 dito.
Item betaelt aen Lijsken Stockmans meestersse door ordre van scheepenen dat sij bij veel verscheijde armen
siecken was gheweest ter somma van 15 gl. dico.
XV gl. 0 st.
folio 56 verso.
18 junij 1637.
Item gecocht van Dijrck Becx 28 ½ pont booteren tot 5 st. pont ende de selve aen den armen alhier uijt gemeijckt
daer voor betaelt aenden voorsreven Becx ter somma van 19 gl. 12 st. 2 oort. XIX gl. XII st.
Item betaelt aende wedue van Dijrck Ste.ten ter somma van 114 gl. 5 st. 2 oort blijckende bij specificatie sub no.
16 dico.
IC XIIII gl. VI st.
Item betaelt aen Cornelis Willemssen van bier dat de armen daer gehaelt hebben ter somma van 2 gl. 5 st. dico.
II gl. V st.
Item verlooren op het licht gelt dat wij van Cornelis Waegemans buerden 1 gl. 4 st.
I gl. IIII st.
8 februarij 1637.
Item gecocht voorden soen van Cornelis Olicnoppen laecken tot cledienen daer voor betaelt 6 gl. II oort dico.
VI gl. II oort
folio 57.
12 februarij 1637.
Item betaelt aen Peerken Jan Huijben ter somma van 8 gl. 10 st. ter cause dat hij bij botheusden vrouwe
gheweest was dico.
VIII gl. X st.
14 dito.
Item gecocht laecken tot cleederen voor den soen van Willem Lambers daer voor betaelt 5 gl. 18 st. dico.
V gl. XVIII st.
Item betaelt aen Hanrijxken Lunissen van alder hande waer der aermen liedens daer ghehaelt hadde ter somma
van 70 gl. 10 st. blijckende bij quectantie sub no. 17 dico.
LXX gl. X st.
Item verteert tot Duersen met de voor leeden tot Handerijck Isebouts als wij met de houvenaers om cooren
waeren te haelen 1 gl. 12 st. dico.
I gl. XII st.
Item den selven dito verteert tot Luijtien van Beth met de voor leden 5 gl. 10 st. blijckende bij quectantie sub no.
18 dico.
V gl. X st.
folio 57 verso.
22 februrij 1637.
Item betaelt aen Joost Janssen van Brouwe Hees voor 100 latten die en Handerijck Joost Custers jaer van hem
gecocht zijn 3 gl. dico.
III gl. 0 st.
6 augustij 1637.
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Item betaelt aen Hubert de brouwer 2 gl. 3 st. 2 oort ende dat ter cause dat hij den Heijligen Geest cooren in veel
verscheijde reijsen te muelen ghevuert hadde dico.
II gl. III st.
7 martij 1637.
Item gegeven aen twee vremde schrobbers die huijs schoenmaeckten van Cornelis Inden schop 15 gl. dico.
XV gl. 0 st.
Item gegeven aen Catelijn Craelen ter somma van 5 gl. ende dat ter cause dat sij Cornelis voorschreven aende
sijn huijsvrouwe begraeven hadde blijckende bij quectantie sub no. 19 dico.
V gl. 0 st.
folio 58.
17 marte 1637.
Item betaelt aen Hilleken Broecx van weegen Hensken van Rijnck velt die daer inden cost bestelt was gheweest
ter somma van 8 gl. 10 st. dat haer daer noch van quectantie dico.
VIII gl. X st.
Item betaelt aen Hensken de mulder soo van bier broedt als andersins dat den armen aldaer ghehaelt hadde mede
van Heijlickgen Geest broedt te backen tsamen bij een gereecken bedraeght ter somma van 46 gl.blickende bij
quectantie sub no. 20 dico.
XLVI gl. 0 st.
24dito.
Item gecocht voor het meijsken van Peter den raijmaecker een paer coussen ende schoenen daer voor betaelt 1
gl. 7 st. 2 oort dico.
I gl. VII st.
Item gegeven aen Lambert meester Arnts van duije testamenten te copieren 1 gl. 1 st. dico.
I gl. I st.
folio 58 verso.
24 martij 1637.
Item gegeven aen een schamel vrouwe die hier inde craem gecomen was 1 gl. 11 st. 2 oort dico.
I gl. XI st.
Item alzoo Catelijn Craelen in het principaelstse van het sterven der armen seer cranck te beddelach ende gheen
uijt vluchten saegen om de schaemele liedens te doen begraven die alsdoen ter tijt 3 off 4 daegen onbegraven
bleven liggen soo hebben tot onse uijterste de voir gedaen ende met groote moete gecregen Dijrck Dries den
metser die tselve aengenoomen heeft hebben de selven Dijrck boven het accordt met de voors. Catelijn Craelen
gemaeckt moeten betaelen daer dus ter somma van 60 gl. 6 st. blijckende bij specificatie
dico LX gl. VI st.
2 april 1637.
Item betaelt aen Lijsken Cleppers ter somma van 8 gl. 3 st. ter cause dat hij Jan Peermans sijn gerieff gedaen
hadde 6 wegen lanck dat hij van peste lagh dico.
VIII gl. III st.
folio 59.
Item betaelt aen Dijrck Janssen van Baeckel ter somma van 27 gl. 14 st. ter cause dat hij bij Peter Geven sijn
huijsvrouwe ende kijnderen hadde gheweest 19 daegen ende voorts bij Dijrck den sneijder blijckende bij
quectantie sub no. 22 dico.
XXVII gl. XIIII st.
Item betaelt aen Jan Gerardts van Baeckel ter somma van 52 gl. 15 st. van bier ende broedt t geene tot zijne
huijsen gehaelt is ende hij de siecke inde hutte gedraeghen heeft blijckende bij quectantie sub no. 23 dico.
LII gl. XV st.
Item betaelt aenden selven Jan Baeckels ter somma van 50 gl. ter cause dat hij alle het bier ende broedt dat van
andere liedens gecocht worden gedraegen heeft langs de hutten bijde siecken ende Handerijck Custers hem daer
toe gecreegen hadde blijckende bij quectantie sub no. 24 dico.
L gl. 0 st.
folio 59 verso.
3 maij 1637.
Item betaelt voor het kijndt van Thomas Alers voor laecken tot kleederen ter somma van 3 gl. 18 st. 2 oort dito.
III gl. XVIII st.
5 dito.
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Item gecocht voor het kijndt van Arien Jan Wouters een paer hoessen ende schoen daer voor betaelt dico.
I gl. I st.
Item betaelt aen Rooden Sijmon van veel verscheijde doedt kiste te maecken ter somma van 203 gl. 4 st.
blijckende bij specificatie sub no. 25 dico.
IIC IIII gl. IIII st.
Item betaelt aende wedue van Hanrijck Clumpers ter somma 191 gl. 2 oort van beer, broodt, meel, eijer ende der
gheijcken aen armen uijtgerijckt blijckende bij specificatie sub no. 26 dico.
I XCI gl. 0 st. II oort
Item verteert ten huijsen van Luijtien van Beth ter somma van 4 gl. 10 st. ter cause als wanneer Michiel den smet
ende den rendant ider eenen brieff van 150 gl. aenden Heijlige Geest over gegeven ter presentie Dijrck Willems
dico.
IIII gl. X st.
folio 60.
Item betaelt aen Lijs Peter Bollen ter somma van 10 gl. ter cause dat sij bij verscheijde sieckte was gheweest
blijckende bij quectantie sub no. 27 dico.
X gl. 0 st.
Item gecocht voor het kijndt van Willem Reijnders 2 hemden daer voor betaelt 18 st. dico.
0 gl. XVIII st.
23 meij 1637.
Item betaelt aen Lambert van Goch om een eijnde te maecken aende Gast huijs dries 3 gl. 10 st. dico.
III gl. X st.
Item betaelt aen Pauwels den smet daer eene nieuwen cram te maecken aenden selve ijnden ter somma van 5 st.
dico.
0 gl. V st.
Item betaelt aende wedue van Canenbroeck van 2 jaeren chijnssen met de ghewinnen ter somma van 17 gl. 12
st. quectantie no. 28 dico.
XVII gl. XII st.
Item gegeven van calck te bestaen ende sandt te haelen int Gasthuijs 18 st. 2 oort dico.
0 gl. XVIII ½ st.
folio 60 verso.
7 junij 1673.
Item gegeven aen eenen passant door ordre van scheepenen 1 gl. dico.

I gl. 0 st.

7 dito.
Item gecocht 15 vaet calck tot 16 st. het vaet om int Gasthuijs te gebruijcken facit in gelt 12 gl. 15 st. dico.
XII gl. XV st.
11 dito.
Item betalt aen Justeen Kettelaers ter cause dat hij Adriaen Wouters kijndt 6 weecken den cost gegeven heeft 4
gl. 10 st. dico.
IIII gl. X st.
28 dito.
Item betaelt aen Catelijn Craelen ter somma van 80 gl. die haer alle jaer geloofft zijn blijckende bij quectantie
sub no. 29 hier mede betaelt 1636 dico.
LXXX gl. 0 st.
Met 1 mud roggen dico.
Im
Item betaelt aen Catelijn Craelen ter somma van 440 gl. 3 st. ter cause sij inde sieck teveel persoenen bij haer
hadde genoomen gelijck blijckt bij deesen specificatie ende accordt sub no. 29 dico.
IIIICL gl. III st.
folio 61.
Item betaelt aen Handerijck Decquers ter somma van 35 gl. ende dar van 1 kijndt dat wij aen hem bestelt hadde
ende montcosten blijckende bij quectantie sub no. 30 dico.
XXXV gl. 0 st.
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Item gecocht voor de armen kijnderen voor 1 gl. 13 st. lijnen laecken om daer van broecken te laeten maecken
dico.
I gl. XIII st.
Item gecocht op eenen uijt roep voor 1 gl. 12 st. oude hemden ende die aen armen liedens uijt gerijckt dico.
I gl. XII st.
6 julij 1637.
Item gegeven aen een schaemel vrouwe die hier inde craem gecomen was 27 st. dico.
I gl. VII st.
20 dito.
Item gegeven aen het dochterken van Willem Buskens dat naer Hollant trock omde cost daer te verdienen 3 gl. 3
st. dico.
III gl. 3 st.
folio 61 verso.
item gegeven aen Lijs Cuijlemans ter cause dat den pastoir een tijt lanck daer ghelogeert was geweest dat sijne
capelaen sieck was door ordre van scheepenen 12 gl. blijckende bij quectantie sub no. 31 dico.
XII gl.
Item betaelt aen Gordt Michielsen van verterde costen gedaen int accordeeren van t legaet van Coenen Janssen
ende gheschaepen waeren aende processen daer uijt commen te gerijssen alsoo de erffgenaemen des voor
gemelten Coenen onbehoerlijck ende ende onwillich aeren tselve legaet te voldoen ten waere met maniere van
recht hebben der halven alzoo door spreecken van goede manne veraccordeert dat ende advies van scheepenen
sij legaet soude voldoen midts conditie dat ter lasten vanden Heijlichen Geest soude staen eene maeltijt te geven
soo ende gelijck sij erffgenaemen soude goet vijnden is alsoo ten selven tijden verteert ten huijsen van Gondt
Michielsen ter somma van 43 gl. 8 st. blijckende bij quectantie sub no. 32 dico.
XLIII gl. VIII st.
folio 62.
Item betaelt aen Jan Wouters ende Joost Duijssen ter causse dat sij veel verscheijde grachten gemaeckt hadde ter
somma van 12 gl. ordonantie en quectantie sub no. 33 dico.
XII gl.
Item betaelt aen Dijrck Driessen ter somma van 5 gl. ter cause dat hij de doode begroeff met Catelijn Craelen dat
hem voor een recompens geloofft was blickende bij quectantie sub no. 34 dico. V gl. 0 st.
2 augustij 1637.
Item gegeven aen Marcelis Joesten dat hij in swariheijt was vande peste 6 gl. dico.
VI gl. 0 st.
Item geven van 2 carren sandts te haellen die in het Gasthuijs gebruijckt zijn geweest 6 st. dico.
0 gl. VI st.
Item gegeven aen Marcelis den koecken backer van dat hij het cooren opde Heijlich Geest porte verstuefft hadde
6 st. dico.
0 gl. VI st.
folio 62 verso.
Item verteert met Lambert van Goch ende Rijnder van Gogh als waner wij aen hen bestelden het huijs te
maecken van Cathelijn van Schipstal 8 st.
0 gl. VIII st.
10 augustij1637.
Item gecocht voor Jan Peermans ½ elle staelgrouwe laeckens tot 35 st. daer tot een wambas facit 2 gl. 12 ½ st.
dico.
II gl. XII ½ st.
28 dito.
Item alzoo eenen troup peerden opde Dueseldoncq waeren ende gheschapen was daer groote schade te doen soo
sijn den presedent Becx ende den vorster alhier waer de selve ruijters gegaen alsdoen door ordre der selven aen
hen gheschoncken eenen dobbelen Hartoch 6 gl. 5 st. dico.
VI gl. V st.
Item gegeven aen Sijmon Janssen 8 st. ter causse dat hij de sauvegarde sijn koninglijck van Hispangnien ende
ende vanden prins van orangen op de Dueseldoncq aen eenen pael slag dico.
0 gl. VIII st.
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folio 63.
9 september 1637.
Item gecocht voor den soen van Pauwels Huets 1 paer oude cleederen daer voor betaelt 3 gl. 10 st. dico.
III gl. X st.
Item betaelt aen Catelijn Craelen ter somma van 80 gl. 1 mud roggen hier mede betaelt 1637 ende dobbel ducaet
die haer buijten ghelooft was voor een kermis comt tsamen in geldt 29 gl. blijck ende bij quectantie sub. no. 35
dico.
In geldt 29 gl. dico.
LXXXIX gl. 0 st.
In rogge 1 mud dico.
I mud rogge
Item gecocht 3 busselen latten om te decken op het Gasthuijs door ider bussel betaelt 6 st. facit 18 st. dico.
0 gl. XVIII st.
Item gecocht voor het kijndt van Jacop Beelen een voor schoet daer voor betaelt 4 st. dico.
0 gl. IIII st.
folio 63 verso.
Item soo heb ick rendant wederom gegeven alsucken 400 gl. als ick ten lasten vanden Heijlich Geest alhier
hadde opgenoomen door ordre van scheepenen gelijck blijckt op folio 40 verso ende deselve 400 gl. voor 9
maenden ghehadt comt daer voor betaelt voorden interst vandijn 15 gl. comt aelzoo met het capitael 415 gl. dico.
IIII C V gl. 0 st.
Item gegeven aen Lambert van Goch dat hij de dueren opde Dueseldoncq gemaeckt heeft 1 gl. dico.
I gl. 0 st.
Item betaelt aen Hubert Willem Elsen ter somma van 23 gl. 18 st. soo van bier broedt als ander sints tot zijnnen
huijsen vande armen liedens gehaelt blijckende bij quectantie sun no. 36 dico. XXIII gl. XVIII st.
26 october 1637.
Item gecocht voorde armen lieden een deel oude hemden voor de aermen uijtgerijckt daer voor betaelt 1 gl. 10 st.
2 oort dico.
I gl. X st. 2 oort
folio 64.
26 october 1637.
Item gecocht voorden soen van Willem Reijnders laecken tot eenen hemtrock daer voor betaelt 2 gl. 9 st. dico.
II gl. IX st.
6 november 1637.
Item den selven dito gecocht voorden soen van Joost Wolffs laecken tot eene hemtrock daer voor betaelt 2 gl. 5
st. dito.
II gl. V st.
Item gegeven aen eene pasant door ordre van scheepenen die van Brussel quaem 0 gl.13 st.
Item betaelt aen mr. Daniel Thijbos van 2 jaeren pensions dat hij den Heijligen Geest gedient heeft hier mede
betaelt 1636 ende 1637 blijckende bij quectantie sub no. 37.
XII gl. 0 st.
Item gecocht voor den soen van Jan Wouters een paer coussen costen 11 st. dico.
0 gl. XI st.
Item gegeven aen secretaris vanden brieff uijt te maecken dander lijff renthe van Merijken Custers 1 gl. 4 st. 2
oort dico.
I gl. III ½ st.
folio 64 verso.
Item betaelt aen meester Lucus van Lommel ter somma van 36 gl. 9 st. 1 duijt van wittenbroet eijer bier als
andersins blijckende bij speci ficatie sub no. 38 dico.
LXVI gl. I duijt
Item betaelt voor hoessen schoen ende blocken voor het kijndt van Willem Reijnders bedragende 17 st. 2 oort
dico.
0 gl. XVII st.
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12 januarij 1638.
Item gegeven aen Anthonis Vlegelaers eenen ducaton daer hij een halff tonne biers voor cochte ten tijden als sijn
vrouwe int kijnder bed lagh comt 3 gl. 3 st. dico.
III gl. III st.
Item betaelt aen Luijtien van Beth ter somma van 14 gl.sander daghs naer kersdagh als gemeijndelijck de laeten
het woonhuijs brengen naer ouder ghewoente blijcken bij quectantie sub no. 39 dico.
XIIII gl. 0 st.

folio 65.
Item betaelt aen Jan den Vorster door ordre van scheepenen ter somma van 20 gl. ter cause dat hij de armen
liedens inde pest tijt getrouwelijck gedient heeft blijckende bij quectantie sub no. 40.
XX gl. 0 st.
16 januarij 1638.
Item betaelt voor een paer coussen voorden soon van Pauwels Huets daer voor betaelt 16 st. dico.
0 gl. XVI st.
9 februarij 1638.
Item gheschoncken aenden leutenant van capituin Heetvelt door ondere van scheepenen eenen pataron dat hij de
Heijlich Geest hoeven wat vrij soude houden is 2 gl. 10 st. dico.
II gl. X st.
Item betaelt aen Lijs Cuijlemans ter somma van 2 gl. 15 st. ter cause dat sij veel plaetsenen voorde armen
gemaeckt hadde dico.
II gl. XV st.
Item betaelt aen gulde broeders van St. Catelijn een pacgt van 2 gl. 5 st. daer mede betaelt 1638 blijckende bij
quectantie sub no. 41 dico.
II gl. V st.
folio 65 verso.
Item gegeven van 2 aenspraaecken over te geven ende een versteck 15 st. dico.
0 gl. XV st
Item soo heb ick gedaen aen Jan Dijrck Brustens 1 somma van 15 gl. daer hij alle jaeren geloefft heeft het te
betaelen voor den intrest 3 gl. blijcken bij obligatie dico.
L gl. 0 st.
2 februarij 1639.
Item alnoch gedaen aen Dijrck Willems een somma van 100 gl. dat hij alle jaer van geloefft heeft te betaelen 5
gl. 10 st. blijcken bij obligatie dico.
IC gl.
Item soo hebben wij prouvisoers verscheijde oncosten gedaen soo int schrijven van testamenten als int verhooren
van ghetuijgen over de testamenten soo van Cornelis Wagemans, Jan Janssen Rutten, Reijnder Timmermans
ende Cornelis Becx neffens meer anderen bedraegende t’samen in alles ter somma van 3 gl. XII ½ st. dico.
III gl. XII ½ st.
folio 66.
Item alnoch oncosten gedaen soo int schrijven van het testament van Dijrck Sneijers ende meer anderen ende de
selve te laeten teeckenen becomende 1 gl. 4 st. dico.
I gl. IIII st.
Item gesonden in 2 reijsen aen onsen pastoor dat hij verscheijde testamenten onder teeckenden eene pot wijns
daer voor betaelt 16 st. dico.
0 gl. XVI st.
16 februarij 1639.
Item door ordre van mijn heere scheepenen gewanen naer s Hertogenbossche om aldaer te spreecken aen Peter
vanden Bergh soo veel dat hij schuldich was aen Cornelis Wagemans tgeene hij ons gemaeckt hadde tot behoeff
der armen aldoen verteert int gender vaeren ende wederom connen mede tot s Hertogenbossche met 2 gl. van
vraght wegen ende wederom comen tsamen 5 gl. 5 st. dico.
V gl. V st.
folio 66 verso.
18 februarij 1638.
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Item door ordre van mijn heere scheepenen gegaen naer Duersen ter cause dat ons bij testament van Joost Jacops
was gemaeckt den achterstel van rogh van een renthe opde Cleijnen Bottel ende een laet daer van was vertrocken
aldoen daer verteert 17 st. 2 oort.
0 gl. XVII ½ st.
27 dito
Item doen Lijsken Gerandt Jordens den armen alhier enigh goet opdroegh alsdoen verteert met de heere pastoor
den presedent Becx Hemselroij ende haer momboers neffens de vorster tsamen 4 gl. 4 st. 2 oort dico.
IIII gl. IIII ½ st.
29 dito.
Item soo hebben wij gheweest met Jan den vorster naer Bruegel om aldaer te beslichten het sterff huijs van
Jan…. alsdoen daer verteert met scheepenen van Bruegel 1 gl. 12 st. 2 oort dico.
I gl. XII ½ st.
Item gegeven aen seretaris van coije te scrijven uijt het testament van Jan Vrancken XV st. mede 6 st. gegeven
aen vorster dat hij de kisten toe segelde tsamen 1 gl. 1 st. dico.
I gl. I st.
folio 67.
Item gecocht twee boecken pampier daer verscheijde dingen opgheschreven worden aende hier ende daer dat
vandag hadde daer voor betaelt 10 st. dico.
0 gl. X st.
Item soo heeft Jan den vorster gedraegen eenen pot wijns aende pastoor ter cause dat de pastoor veel verscheijde
testamen aen ons overdrogh daer voor betaelt 16 st. dico.
XVI st.
Item alsoo de laeten vanden Dueseldoncq quamen claegen dat sij overlast leijden vanden soldaeten van
Stevensweerd soo sijn Handerijck Peters ende Jan den vorster gegaen naer Eijndoven om te hebben van doctor
Heetvelt eenen recommandatie brieff die hij aen ons verleenden alsdoen met hem aldaer verteert 2 gl. 12 st. dico.
II gl. XII st
Item aenden selven vereert ten selven tijden een patrijs ende een snep costen XIIII ½ st. dico.
0 gl. XIIII ½ st.
folio 67 verso.
Item soo hebben wij lateen maecken een attestatie van het kijndt van Willem Reijnders daer van betaelt in
brandewijn 12 st. dico.
0 gl. XII st.
Item soos ij de rendant Jan den vorster ende Willem des schutter met zijn caers gevaeren naer Bruegel om aldaer
den huijsraet van Jan Vrancken daer verteert met scheepenen 2 gl. 15 st. dico.
II gl. XV st.
Item ten selven tijden gegeven aen vorster van Bruegel soo van protesteeren als andersijns ende alhier ten selve
daege als wij wederom quaemen tsamen verteert 16 st. comt in toto 1 gl. 8 st. dico.
I gl. VIII st.
Item ten selve tijden tgoet dat wij van Bruegel brochte altesamen ter presentie van scheepenen van Helmont ende
Bruegel alsdoen in oncosten gedaen 1 gl. 5 st. dico.
I gl. V st.
folio 68.
Item soo heeft den rendant betaelt voor sauvegarde opde Dueseldoncq staen 2 gl. XV st.
II gl. XV st.
4 februarij 1638.
Item soo sijn wij tot Duersen met de hoevenaers gevaeren om het cooren aldaer gaen te haelen alsdoen daer
verteert 1 gl. 9 st. dico.
I gl. IX st.
Item ten selven tijden als wanneer wij tsaemens met het cooren thuijs quaemen alsdoen tot Luijtien van Beth
verteert ten somma van 5 gl. blijcken bij specificatie sub no. 42 dico.
V gl. 0 st.
15 meert 1638.
Item gecocht voor den soen van Willem Reijnders ende Jacop Beelen kijndt twee paer schoen daer voot tsamen
betaelt 1 gl. 10 st. 2 oort dico.
I gl. X st. II oort
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Item ten selve tijden gecocht voor het kijndt van Jacop Beelen twee voorschoijen daer voor betaelt 9 st. dico.
0 gl. IX st.
26 dito.
Item gegeven aen Gabriels soen dat hij 2 daegen bij Ardt Schoppers geweest was 2 gl. dico.
II gl. 0 st.
Dito
Item den selven gecocht eene hoet voor Jan Wouters soen cost 18 st.

0 gl. XVIII st.

folio 68 verso.
item betaelt aen Willem Dijrck Vrienten ende Handerijck Gordt Matheussen van een zille landt van hen gecocht
liggende bij het goet dat ons aengecomen is van Lijn van Schipstael daer voor aen hem betaelt ter somma van
325 gl. blijckende bij quectantie sub no. 43 dico.
IIIC XXV gl. 0 st.
16 meij 1638.
Item gecocht voor den soen van Pauwels Huets een paer lijnnen boxen daer voor betaelt 15 st. dico.
0 gl. XV st.
Item gegeven van twee reijsen het cooren te weijden opde H. Geest porte 5 st. dico.
0 gl. V st.
Item gecocht 5 busselen latten om opde Hilacker te gebruijcken daer voor gegeven 1 gl. 7 st. dico.
I gl. V st.
Item soo hebben de provisoers gecocht een renthe van 57 gl. 10 st. jaerlijcx op het dorp van Zommeren daer voor
heeft den rendant betaelt ter somma van 1025 gl. bij kennes van scheepenen ende mijn confraters dico.
I m. XXV gl. 0 st.
folio 69.
Item ter selve tijden verteert ten huijsen van wedue Craenenbroeck met Joost Artse den jongen Craenenbroeck
als execuuers van het sterff huijs van Handerijck van Vugt ende zijnen soen medepresent zijnde Hemselroij ende
meer andere scheepenen tot danck seggenghe van tlegaet gemaeckt bij Handerijck van Vught ende zijnen soen
ter somma van 15 gl. blickende bij quectantie sub no. 44 dico.
XV gl. 0 st.
Item gecocht voorden Hercken Hans 2 elle swaert lijnen laecken daer voor betaelt 1 gl. 4 st. dico.
I gl. IIII st.
Item soo hebben wij oncosten gedaen ten tijden als wanneer Gordt Becx aen ons 2 obligatie overtransporteerde
tot behoeff der armen elck van 100 gl. hercomende van de wedue Arien Huijben 1 gl. 10 st. dico.
I gl. X st.
Item gecocht voorden soen van Adriaenen Wouters een sems vel met het voeder laecken cost tsamen 2 gl. 3 st.2
oort dico.
II gl. III ½ st.
folio 69 verso.
Item betaelt voor het maecken van twee paer cleederen voor Willem Lambers soen ende Adiaen Wouters soen
tsamen daer voor betaelt 1 gl. 12 st. dico.
1 gl. 12 st.
Item gecocht voor Luijt Schalcken 3 elle hemt laecken tot 12 st. 2 oort elle facit in toto 1 gl. 17 st. 2 oorts dico.
I gl. XVII ½ st.
Item gecocht voorde arme 9 elle hemt laecken tot 12 ½ delle ende tselve aen Jan Beelen soen cost 6 st. dico.
0 gl. CI st.
item betaelt aen Catelijn Craelen ter somma van 80 gl. ende 1 mud roggen daer sij alle jaer voor aengenoomen is
om de siecken die daer connen onder hout te doen blijckende bij quectantantie sub no. 45 hier mede betaelt 1638
dico.
In gelt 80 gl. dico.
LXXX gl. 0 st.
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In rogge1 mud dico.

I mud

folio 70.
Item gegeven aen Jan Lambers van het Heijlich Geest cooren te verwarmen 8 st. dico.
0 gl. VIII st.
Item gegeven aen Hecken Hans wambas te maecken XXIIII st. ende gecocht voor Adriaen Jan Wouters soen soo
coussen als blocken mete een paer blocken voor kijndt van Jacop Beelen tsamen 17 st. facit in toto 2 gl. 1 st.
dico.
II gl. I st.
Item betaelt aen twee groote glaesen te maecken opde hoeve op Grootel ter somma van 3 gl. 10 st. dico.
III gl. X st.
Item noch gecocht voor het kijndt van Jacop Beelen een paer blocken ende socken costen 6 st. dico.
0 gl. VI st.
Item gecocht 5 elle lijnen laecken voor Jan Ardts tot 2 hemden cost delle XIII st. facit 3 gl. 5 st. dico.
III gl. V st.
folio 70 verso.
item gecocht voor den soen van Thomas Aelers paer schoen blocken ende hoessen cost tsamen 1 gl. 9 st. dico.
I gl. IX st.
Item betaelt aen Jan Lambers ter somma van 33 gl. 6 st. ende dat van 74 malder roggen te backen blijckende bij
quectantie sub no. 46 dico.
XXXIII gl. VI st.
Item betaelt aen Handerijck van Luijtelaer van elle laecken dat ick tot den voors. Luijtelaer gehaelt hebbe voor
de armen bedragen ter somma van 73 gl. blijckende bij specificatie sub no. 47 dico.
LXXXIII gl. 0 st.
Item gecocht voor het meijsken van Willem Reijnders een paer schoen daer voor betaelt 13 st. dico.
0 gl. XIII st.
Item betaelt aen Joris Mathijssen 1 gl. 13 st. van haeren voijer als knoppen aldaer voor den armen gehaelt dico.
I gl. XIII st.
folio 71.
Item betaelt aen Anneken Handerijck Clumpers ter somma van 11 gl. soo van beer broedt vlees als andersins
tgeen de armen aldaer ghehaelt heeft blijckende bij quectantie sub no. 48 dico. XI gl. 0 st.
Item betaelt aen Lunis Aebers soo van beer, wittebroedt aldaer tot zijnnen huijsen gehaelt bedraeght ter somma
van 7 gl. 16 st. blijckende bij quectantie sub no. 49 dico.
VII gl. XVI st.
Item verlooren aen het gelt dat wij bij ons hadde vorden armen dat tselve affgeset worden 8 gl. 11 st. 2 oort.
Dico.
VIII gl. XI ½ st.
Item betaelt aen Jan Raessen cum suo van zeeckere lant gelt tgeenen Willem Wingnaets getult hadde 4 gl. 9 st. 1
oort blijckende bij quectante sub no. 50 dico.
IIII gl. IX st. I oort
folio 71 verso.
Item soo heeft den rendant over getelt aen Handerijck Peters van Tricht doen den rendant tboeck over gaff ter
somma van 103 gl. 11 st. dico.
IC III gl. XI st.
Item betaelt aen Handerijck den muelen caers van den Heijlich Geest rogh te muelen te vueren mede van steen
ende leem aen het Gasthuijs bij bij te vueren ter somma van 12 gl. 13 st. blijckende bij quectantie sub no. 51
dico.
XII gl. XIII st.
folio 72.
Volghen alhier de renthen die den Heijlich Geest is geldende.
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Item betaelt aen Willem Loijen een pacht van 6 vaeten roggen is daer mede betaelt 1636 blijckende bij
quectantie sub no. 52 dico.
VI vaet rog
Item betaelt aen heer Servaes Verbaerschot een pacht van 2 mudden roggen daer aen hem gegeven in gelt ter
somma van 20 gl. hier mede betaelt 1637 blijckende bij quectantie sub 53 dico. XX gl. 0 st.
Item betaelt aende gulde broeders van St. Catelijn een pacht van 2 gl. 5 st. jaerlijcx is hier mede betaelt 1637
blijckende bij quectantie sub no. 54 dico.
II gl. V st.
Item betaelt aen onsen scholtis van Helmont Joseffho van Geffen een malder roggen dat hij ghewoenlijck alle
jaer is te hebben hier mede betaelt 1636 dico.
VI vaet rogge
folio 72 verso.
item betaelt aen Willem Loijen een jaerlijcxen pacht van 13 vaeten roggen ende is hier betaelt 1637 blijc kende
bij quectantie sub no. 55. Dico.
XIII vaet rogh
item betaelt aen Peter Janssen van Silst jaer lijcken pacht van 65 gl. is hier mede betaelt 1635 blijckende bij
quectantie sub no. 56 dico.
LXV gl.
item betaelt aen Jan Dijrck Sijmons een jaerlijckxen pacht van 24 gl. ende is hier mede betaelt 1637 blijckende
bij quectantie sub no. 57 dico.
XXIIII gl. 0 st.
item betaelt aen mr. Henderijck der kijnderen een pacht van 4 mudden roggen daer voor betaelt in gelde ter
somma van 20 gl. blijckende bij quectantie sub no. 58 dico.
XX gl.0 st.
is hier mede betaelt 1633.

folio 73.
Item betaelt aen mr. Daniel Witvelt eenen jaerlijcx pacht van 22 vaeten roggen 6 gl. omde armen te leeren ende 5
vaeten roggen reducibel daer voor ontfangen in gelt 37 ½ st. ende is hier mede betaelt 1637 blijckende bij
quectantie sub no. 59 dico.
In gelt 7 gl. 17 st. 2 oort dico.
VII gl. XVII st.
In rogh 22 vaet dico
XXII vaet rog
Item betaelt aen Heijlichgen Geest van Bos jaerlijcxken pacht van 11 st. ende is hier mede betaelt 1633
bleijckende bij qucktante sub no. 60. Dico.
XI gl. 0 st.
Item betaelt aen Willem Dijrck Vriente jaerlijcxken pacht van 6 gl. aende is hier mede betaelt 1637 blijckende
bij quetantie sub no. 61. Dico.
VI gl. 0 st.
Item soo heb ick genoomen 2 mudde roggen voor mijn rendante dienste dico. II m 0 st.
folio 73 verso.
item betaelt aen Joseffo van Gesten scholtis alhier een malder roggen dat hij alle jaer is hebbende vanden
Heijlich Geest ende is hier mede betaelt 1637 dico.
VI vaet rogh
item betaelt aen mr. Peter school meester ter somma van 6 gl. ter cause dat sij de armen kijnderen leerden
blijckende bij quectantie sib no. 62 dico.
VI gl. 0 st.
betaelt 1638.
Item betaelt aen heer Peter Muls een jaerlijcxe pacht van 4 ½ vaet roggen reducibel ende hebben aen hem daer
voor betaelt eenen gl. 13 st. 3 oort dico.
I gl. XIII st. III vat
Item betaelt aende erffgenaemen van mr. Henderijck der kijnderen eenen jaerlijcxe pacht van 4 mudde roggen
jaerlijcx daer voor betaelt in gelde 20 gl. ende is hier mede betaelt het jaer 1634 blijckende bij quitantie sub no.
64 dico.
XX gl. 0 st.
folio 74.
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Item betaelt aen Arien van Empel soen den jaerlijcen pacht van 3 mudde roggen ende 12 pont paijements
daervoor betaelt aen gelde ter somma van 19 gl. 4 st. aende is hier mede betaelt den rogh 1630 ende den 12 pont
paijements is betaelt 1629 blijckende bij quectantie sub no. 65.
dico
XIX gl. IIII st.
Item betaelt aen mr. Daniel Custers aenden jaerlijcxken pacht van 22 vaeten roggen erffelijck 5 vaeten roggen
reducibel daer voor betaelt in gelden 1 gl. 17 st. 2 oort haer mede betaelt 1638 blijckende bij quectantie sub no.
66 dico.
In rogh
XXII vaet
In gelt
I gl. XVII ½ st.
Item betaelt aen Frans Willems 1 jaerlijcxen pacht van 1 gl. 18 st. is hier mede betaelt 1635 blijckende bij
quetantie sub no. 67 dico.
I gl. XVIII st

folio 74 verso.
item betaelt aen Frans Custers van weegen hier Peter Muls eenen jaerlijcxen pacht van vier ontfangen vaeten
roggen ende is hier mede betaelt 1636 blijckende bij quectantie sub no. 68. Dico.
XXIIII vaet
item betaelt aende borgemeester Gordt Becx cum suo borgenmeester ter somma van 28 gl. die den H. Geest alle
jaer aen deesen stadt moet geven blijckende bij quetantie sub no. 69 dico
LXXXVIII gl.
item betaelt aen heer Servaes Verbaerschot 1 jaerlijcxen pacht van 2 mudde roggen erffelijck daer voor betaelt in
gelde ter somma van 18 gl. aende is hier mede betaelt 1638 blijckende bij quetantie sub no. 70 dico.
XVIII gl. 0 st.
Item gelevert aen Aerdt van Hoeff voor zijne diensten 2 mudde rogge dico.
II m. 0 st.
folio 75.
Item betaelt aen Willem Loijen 1 jaerlicxen pacht van 13 vaeten roggen erffelijck aende is hier mede betaelt het
jaer 1638 blijckende bij quetantie sub no. 71. dico
XIII vaet
Item betaelt aen Wouter vanden Bergh van weegen Peter Janssen van Silst 1 jaerlijcxen pacht van 65 gl. jaerlijcx
ende is hier mede betaelt 1636 blijckende bij quetantie sub no. 72 dico.
LXV gl. 0 st.
Item betaelt aen Cathelijn vande Sande 1 jaerlijcxen pacht van 25 gl. is hier mede betaelt het jaer 1638 blijck bij
quetantie sub no. 73 dico.
XXV gl. 0 st.
Item betaelt aen Jan Dijrck Sijmons ter somma van 412 gl. blijckende bij quetantie sub no. 74. dico
IIIIC XII gl. 0 st.
folio 75 verso.
Item betaelt aen heer Sijmon van Merevort 2 jaerlijcx pachten van 2 mudden roggen ende hebben daer voor aen
hem betaelt in geld ter somma van 14 gl. 16 st. ende is hier mede betaelt 1635 en 1636 blijckende bij quectantie
sub no. 75. Dico.
XL gl. XVI st.
Item betaelt aen selve 2 jaerlijcx pachten van een Bossch malder roggen erffelijck daer voor betaelt in gelde aen
hem ter somma van 11 gl. 9 st. 2 oort dico.
XI gl. IX ½ st.
Item betaelt aen sr. Peter vanden Bergh borgemeester cum suo ter somma van 28 gl. die de H. Geest jaer aende
stadt moet geven blijckende bij quectantie suo no. 77 dico.
LXXXVIII gl.
Item geleevert aen Handerijck Peter Vrienten voor zijnen dienst 2 mudde roggen dico.
II m.
folio 76.
Item betaelt aen conventuaelen van Sotenbeeck 3 jaerlijcx pachten van 3 maelder roggen jaerlijcx ende hebben 1
malder quijtgescholden hebbe daer voor betaelt in rogh 4 mudde ende is hier mede betaelt 1631, 1632 ende 1633
blijckende bij quectantie sub no. 78 dico.
IIII mud
Item betaelt aen Merijken Gordt Custers een jaerlijcx renthe van 21 gl. ende is hier mede betaelt het jaer 1638
blijckende bij quectantie sub no. 79 dico.
XXI gl. 0 st.
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folio 76 verso.
Volght alhier de reparative gedaen soo aen hoeve Gasthuijs als andersints bijden rendant gedaen in zijnne
administratie.
Item betaelt aen Joseph Handerijck Josephs ter somma van 3 gl. 4 st. van reparatie gedaen aen zijne huijse
blijckende bij quectantie sub no. 80 dico.
III gl. IIII st.
Item betaelt aen Peter Jaspers opden 26 december 1636 van reparatie gedaen aen zijn huijs 6 gl. 2 ½ st.
blijckende bij specificatie sub no. 81 dico.
VI gl. II ½ st.
Item betaelt aen Antonis Dijrckx den selven dito van reparatie gedaen aen zijn huijs 16 gl. blijckende bij
specificatie sub no. 82 dico.
XVI gl. 0 st.
Item betaelt aen Lambert van Goch ende Reijnder van Goch van dat aen het Gasthuijs getimmert hadde 4 gl. 11
st. dico.
IIII gl. XI st.
folio 77.
Item betaelt aen Dijrck den metser ter somma van 2 gl. ter cause dat hij een muer int Gasthuijs opgetimmert
hadde dico.
II gl. 0 st.
Item betaelt aen Jan Phipsen van 6 nieuwe gelaesen te maecken met anderen gelaesen te stoppen 9 gl. 10 st.
blijckende bij specificatie ende quectantie sub no. 83 dico.
IX gl. X st.
Item betaelt aen Lambert van Goch van de dueren ende vensters te maecken int Gasthuijs 2 gl. dico.
II gl. 0 st.
Item den 1 october 1637 betaelt aen Jan Jordens 3 gl. 7 st. van slooten ende spillen voor de gelaessen te maecken
int Gasthuijs ende harren opde Dueseldoncq dico.
III gl. VII st.
folio 77 verso.
Item noch betaelt aen eenen man van Aerle Beeck 5 gl. 12 st. ter causse dat hij 8 daegen int Gasthuijs gebruijckt
ende gelijemt hadde dico op zijne costen.
V gl. XII st.
Item betaelt aen eenen decker die 3 daegen op henne cost int Gasthuijs gedeckt hadde daeghs 18 st. comt 2 gl. 14
st. dico.
II gl. XIIII st.
Item betaelt aen stroo dat op het Gasthuijs verdeckt worden ter somma van 4 gl. 12 st. 2 oort dico.
IIII gl. XII ½ st.
Item noch gecocht een vijff stroo tgeen op het Gasthuijs verdeckt worden costen 25 st. dico.
I gl. V st.
27 december 1637.
Item betaelt aen Joseph Handrijck Josephs ter somma van 5 gl. 18 st. van reparatie aen zijn huijs gedaen
blijckende bij specificatie sub no. 84.
V gl. XVIII st.
folio 78.
Item op den 27 december 1637 betaelt aen Ansem Willems ter somma van 6 gl. 14 st. 1 oort van reparatie
gedaen aen zijn huijs bleijckende bij specificatie sub no. 85.
VI gl. XIIIIst. I oort
Item den selven dito betaelt aen Anthonis Dijrcx ter somma van 8 gl. 14 st. van reparatie gedaen aen zijn huijs
blijckende bij specificatie sub no. 86.
VIII gl. XIIII st.
Item den selven dito betaelt aen Jan Jelis ter somma van 6 gl. 10 st. van reparatie gedaen aen zijn huijs
blijckende bij specificatie sub no. 87.
VI gl. X st.
Item de selven dito betaelt aen wedue Peter Jaspers van reparatie 8 gl. 10 st. blijckende bij specificatie sub no. 88
dico.
VIII gl. X st.
folio 78 verso.
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item betaelt aen Ardt van Hoeff soo van iserenwerck als andersnits tot zijnen huijse gehaelt ter somma van 2 gl.
13 st. 2 oort blijckende bij quectantie sub no. 89 dico.
II gl. XIII ½ st.

item betaelt aen Jan Reijnder ter somma van 4 gl. 1 st. soo van gehaelde plaencken ende steen blijckende bij
quectantie sub no. 90 dico.
IIII gl. I st.
item betaelt aen Lambert van Goch van eenen dagh werkens opde Dueseldoncq 10 st.
0 gl. X st.
Item soo hebben de rendanten oncosten gedaen soo int maenen op de dorpen ende vacatie tsamen 14 gl. 10 st.
ende administratie vanden rendant gehadt blijckende bij specificatie sub no. 91.
XIIII gl. X st.
Item soo hebben de rendanten oncosten gedaen int leveren van cooren garst en boeckweijt met de hoevenaers
den tijt van zijns rendants administatie in alles 7 gl. bij speciferatie sub no. 92 dico.
VII gl. 0 st.
folio 79.
Item alzoo wij provisoeren door ordre van scheepenen hebben opgetimmert uijt den gront het huijs schuer
geleegen op het Bijstervelt toe gecomen hebbende Catelijn van Schipstal hebbe tselve alzoo hier bij specificatie
geselt met de quectantie daer inne begreepen aende voor gemelte specificatie sicr. Annecx heeft alsoo gecoft
ende is bedraegende ter somma van 237 gl. 1 st. 2 oort ter goeder reeckeninghe blijckende bij specificatie sub no.
93 dico.
IIC XXXVI gl. I ½ st.
folio 79 verso.
Volgen alhier de bestelde arme kijnderen inden montcost.
Item opden 15 jannuarij 1636 soo hebben wij provisooren bestelt het kijndt van Peter den Raijmaecker inden
montcost voor een jaer aen Gijsbert Willems daer voor betaelt aen voorgenoemde Gijsbert 7 gl. 10 st. dico.
VII gl. 10 st.
Item opden 3 april 1637 soo hebben wij bestelt het kijndt van Jacop Beelen inde montcosten aen Margriet Arien
Bernarts voor den tijt twee jaeren daer voor betaelt aen haer ter somma van 54 gl. ende 4 vaeten boeckwijt
blijckende bij quectantie sub no. 94 dico.
LIIII gl.
In boeckwijt 4 vaet dico.
IIII vaet
Item betaelt aen Jan Jelis op Bergelen voor het kijndt van Lijntien Wouters dat daer anden cost was ende daer
gestorven ter somma van 13 gl. dico.
XIII gl. 0 st.
folio 80.
Item betaelt aen Lijn Peter den smet ter somma van 7 gl. 10 st. van weegen het kijndt van Kuijn Peter den smet
dat wij aen haer bestelt hadde dico.
VII gl. 10 st.
Item opden 28 december 1636 soo hebben wij provisoeren der tafelen alhier bestelt het kijndt van Willem
Lambers inde montcost voor den tijt 3 jaeren aen Willem Willems wonende op de Beerdoncq daer voor betaelt
aenden selven Willem ter somma van 42 gl. blijckende bij quectantie sub no. 95.
XLII gl. 0 st.
Item bestelt het kijndt van Drijes Sijmons aen Lambert Jacops tot Nuennen voor twee jaeren ingaende de 1
october 1636 daer voor aen hem betaelt ter somma van 41 gl. 6 st. hier van geen quectantie connen gecrijgen
vermits den man ende vrouwe met de kijnderen gestorven waeren comt als voor 38 gl. 16 st. dico.
X..I gl. XVI st.
folio 80 verso.
item bestelt het kijndt van Gielen Busmaeckers inde montcost aen Hijlken Olifiers voor een vierendeel jaer daer
voor aen haer betaelt 9 gl. 10 st. alsdoen t kijndt gestorven dico.
IX gl. X st.
item soo hadde Handerijck Costers bestelt het kijndt van Hens Martens inde montcost daghs voor 12 st. aen
Amelus Geutts daer op gegeven aen haer aen haer ter somma van 15 gl. dico. XV gl. 0 st.
item soo hebben wij bestelt het kijndt van Jan Luijt Schalcken aen Cornelis Wouters irste jaer voor 22 gl.
ingaende 9 febru 1637 ende tweede jaer voor 26 gl. midts dat Cornelis voors. in cleederen coste onderhouden
comt tsamen ter somma van 48 gl. blijckende bij quectantie sub no. 96 dico. XLVIII gl. 0 st.
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folio 81.
Item soo hebben wij provisoeren bestelt het kijndt van Andries Sijmons inde montcost voor den tijt van 2 jaeren
ingaende 12 febr 1637 aen Jenneken Cornelis tot Deursen daer voor gegeven inde 2 jaeren ter somma van 30 gl.
Dico.
XXX gl. 0 st.
Item soo hebben wij bestelt de dochter van Willem Clompen inde montcost voor drije vierendeel jaer aen
Jenneken Hanrijck Hoeben daer voor aen haer betaelt ter somma van 33 gl. blijckende bij quectantie sub no. 97
dico.
XXXIII gl. 0 st.
Item bestelt het kijndt van Thomas Relens inden montcost voor 2 jaeren ingaende 14 april 1637 aen Jan Thomas
Aelers daer voor gegeven ende betaelt aen hem 2 mudden roggen ende 2 mudden boeckwijts dico.
In rogh
II m -0In boeckwijt
II m
folio 81 verso.
Item soo hebben wij bestelt den soen van Arien Jan Wouters inden montcosten voor ander halff jaer aen Jan
Willems beginnende 6 ap meij 1636 daer voor betaelt aen hem ter somma van 35 gl. bleijckende bij quectantie
sub no. 98 dico.
XXXV gl. 0 st.
Item soo hebben weij bestelt den soen van Joost Roefs aen Peter Slimmers inden montcosten ende op het wever
ambacht voor de somma van 38 gl. ingaende 23 martij 1637 daer voor aen hem betaelt als voor voor een jaer 38
gl. dico.
XXXV gl. 0 st.
Item bestelt het kijndt van Pauwels Huts aen Lambert van Gael voor een jaer voor de somma 33 gl. ende 2
vaeten boeckwijts blijckende bij quectantie sub no. 99.dico.
XXXIII gl. 0 st.
In boeckweijt
II vaet
folio 82.
Item betaelt inden montcosten het kijndt van Willem Reijders aen Maij Jelis op het Bijstervelt voor 2 jaeren daer
voor aen haer betaelt ter somma van 62 gl. blijckende bij quectantie sub no. 100 dico.
LXII gl. 0 st.
Item betaelt aen Lijn Craelen voor 2 jaeren montcosten ter somma van 55 gl. blijckende bij quectantie sub no.
101 dico.
LV gl. 0 st.
Item 1 novembris 1637 soo hebben wij bestelt den soen van Willem Reijnders aen Wouter Artsen cleemaecker
inde montcost ende zijn ambacht te leeren tjaers voor 36 gl. 12 st. 2 oort ende tselve voor een jaer aen voors.
Wouter betaelt quectantie sub no. 102.
XXXVI gl. XII ½ st.
folio 82 verso.
volght alhier tgeene ghedestrueert is onder de armen alhier soo in gelt in roghboeckwijt ende booter ende is als
hier naervolgende is et..
item gegeven aen Jenneken Aelers
in gelt XXI gl. VII st. dico
XXI gl. VII st.
in boeckwijt II vaet
II vaet
item gegeven aen Lijs Peter Bollen
in gelt V gl. 1 ½ st. dico
in boeckwijt II vaet dico

V gl. 1 ½ st.
II vaet

item gegeven aen Claes Jordens
in gelt 8 gl. 16 st. dico.
in boeckwijt 1 vaet dico.

VIII gl. XVI st.
I vaet

item gegeven aen Griet Ardts
in gelt 18 gl. 14 st. dico.
in boeckwijt 4 vaet dico.
in booter 7 pont ½ dico.

XVIII gl. XIIII st.
IIII vaet
VII ½ pont
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item gegeven aen Jan Wouters
in gelt 30 gl. XVII ½ st. dico.
in boeckwijt 5 vaet dico.

XXX gl. XVII ½ st.
V vaet

folio 83.
Item gegeven aen Luijth Schaecken
In gelt 27 gl. 8 st. dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.
In booter 14 pont dico.

XXVII gl. VIII st.
I vaet
XIIII pont

Jan Ardts heeft genooten in alles
In gelt 55 gl. dico.
In boeckwijt 12 vaet dico.
In booter 17 pont dico.

LXV gl. 0 st.
XII vaet
XVII ½ pont

Item gegeven aen Tomis botercremers vrouw
In gelt 2 gl. 12 st. dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.

II gl. XII st.
I vaet

Item gegeven aen Jan Peters
In gelt 7 gl. 1 st. dico.

VII gl. I st.

Item gegeven aen Jacop Gijs Feijen
In gelt 23 gl. 3 st. dico.
In boeckwijt 2 vaet dico.

XXIII gl. III st.
II vaet

Item gegeven aen Enneken Heijselaers
In gelt 5 gl. 10 st. dico.
In booter 2 pont dico.

V gl. X st.
II pont

folio 83 verso.
item gegeven aen Jen Kettelaers
in gelt 22 gl. 5 st. dico.
in boeckwijt 4 vaet.

XXII gl. V st.
IIII vaet

Item gegeven aen Eijcken Carlens
In gelt 4 gl. 10 st. dico.
In booter 2 pont dico.

IIII gl. X st.
II pont

Item gegeven aen Gielis busmaeckers
In gelt 23 gl. 1 ½ st. dico.
In boeckwijt 4 vaet dico.
In booter 3 ½ pont dico.

XXIII gl. I ½ st.
IIII vaet
III ½ pont

Item gegeven aen Eijken Baeten
In gelt 32 gl. 16 st. dico.
In boeckwijt 6 vaet dico.
In booter 7 pont dico.

XXXII gl. XVI st.
VI vaet
VII pont

Item gegeven aen Zeeger Willems
In gelt 28 gl. dico.

XXVIII gl.

Item gegeven aen Jan Jacop
Duij ersten in gelt XIIII gl. XV st. dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.
In booter 3 pont dico.

XIIII gl. XV st.
I vaet
III pont

folio 84.
Item gegeven aen wed. Ariaen Jacop Driessen
In geldt 2 gl. 10 st. dico.

II gl. X st.
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Item gegeven aen wedue Joost Wolffs
In gelt 18 gl. 17 st. dico
In boeckwijt 2 vaet dico.
In booter 6 pont dico.

XVIII gl. XVII st.
II vaet
VI pont

Item gegeven aen Jan Peermans
In gelt 8 gl. 12 st. dico.
In boeckwijt 11 vaet dico.
In rogh 3 vaet dico.
In booter 6 pont dico.

VIII gl. XII st.
XI vaet
III vaet
6 pont

Item gegeven aen Joost Weghgelts
In gelt 8 gl. 17 st. dico.

VIII gl. XVII st.

Item gegeven aen Hubert Olifiers
In gelt 2 gl. 12 st. dico.
In boeckwijt 4 vaet dico.
In booter 5 ½ pont dico.

II gl. XII st.
IIII vaet
V ½ pont

Item gegeven aen Meijken Lazarus
In gelt 8 gl. 2 st. dico.
In boeckwijt 7 vaet dico.
In booter 3 pont dico.

VIII gl. II st.
VII vaet
III pont

folio 84 verso.
Item gegeven aen Jelis Bernarts
In gelt 24 gl. X ½ st. dico.
In boeckwijt 3 vaet dico.
In booter 1 pont dico.

XXIIII gl. X ½ st
III vaet
I pont

Jan Goossens genooten in …..
In gelt 58 gl. XV ½ st. dico.
In boeckwijt 6 vaet dico.
In booter 6 pont dico.

LVIII gl. XV ½ st.
VI vaet
VI pont

Jan Ceuwens heeft genooten
In gelt 44 gl. 11 st. dico.
In boeckwijt 9 vaet dico.
In booter 9 ½ pont dico.

LXIIII gl. XI st.
IX vaet
IX ½ pont

Item gegeven aen Lijsken de schoelvrouwe
In gelt 29 gl. 13 st. dico.

XXIX gl. XIII st.

Lijs Delis heefft genooten
In geldt 1 gl. dico.

I gl. 0 st.

Item gegeven aen Arien Bernarts
In gelt 36 gl. 8 ½ st. dico.
In boeckwijt 7 vaet dico.
In rogh 2 vaet dico.

XXXVI gl. VIII ½ st.
VII vaet
II vaet

folio 85.
Item gegeven aen jongen Jan Porters
In gelt 2 gl. 15 st. dico.
In boeckwijt 2 vaet dico.

II gl. XV st.
II vaet

Item gegeven aenJan Aelberts Cuijck
In gelt 5 gl. 11 st. 2 oort dico.
In booter 2 ½ pont dico.

V gl. XI ½ st.
II ½ pont
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Item gegeven aen Peter Jan Goessens vrouw
In gelt 5 gl. XV ½ st.dico.

V gl. XV ½ st.

Item gegeven aen Ardt Scheppers
In rogh 3 vaet dico.

III vaet

Item gegeven aen Claes Willem Loijen
In gelt 3 gl. 3 st. dico.

III gl. 3 st.

Item gegeven aen Perijn Willem Clompen
In gelt 1 gl. 12 st. dico.

I gl. XII st.

Item gegeven aen Adriaen Baetissen.
In gelt 14 st. dico.

0 gl. XIIII st.

folio 85 verso.
Item gegeven aen Merijken Dijrcx
In gelt 3 gl. 12 st. dico.

III gl. XII st.

Item gegeven aen Heijcken Jan den Boes
In booter 2 ½ pont dico.

II ½ pont

Item gegeven aen Merijken Claes Tijssen
In gelt 1 gl. dico.
In booter 2 pont dico.

I gl. 0 st.
II pont

Item gegeven aen Gerardt Lievens
In gelt 3 gl. 10 st. dico.

III gl. X st.

Item gegeven aen Enneken Bothens
In gelt 2 gl. 17 ½ st. dico.

II gl. XVII ½ st.

Item gegeven aen Jan van Nuenen
In gelt 2 gl. 18 st. dico.

II gl. XVIII st.

Item gegeven aen Trijn van Maestricht
In gelt 18 st. 2 oort dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.

0 gl. XVIII st.
I vaet

Item aen Sijmon Olifiers gegeven
In gelt 1 gl. 18 st. 2 oort dico.

I gl. XVIII ½ st.

folio 86.
Item gegeven aen Tonis Vligelaers
In gelt 64 gl. XVIII st. dico.
In boeckwijt 9 vaet dico.
In rogh 3 vaet dico.
In booter 21 pont dico.

LXIIII gl. XVIII st.
IX vaet
III vaet
XXI pont

Item gegeven aen Ardt Jelis van Hees
In gelt 7 gl. 8 st. dico.

VII gl. VIII st.

Item gegeven aen Peter Teuwens
In gelt 1 gl. 14 st. 2 oort dico.

I gl. XIIII ½ st.

Item gegeven aen Peter van Eersel
In gelt 31 gl. 19 st. dico.
In boeckwijt 3 vaet dico.
In booter 8 pont dico.

XXXI gl. XIX st.
III vaet
VIII pont
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Item gegeven aen Pauwels den nagelsmet
In gelt 7 gl. 9 st. dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.

VII gl. IX st.
I vaet

folio 86 verso.
Item gegeven aen Jenneken Joost Peters
In gelt 3 gl. 15 st. dico.

III gl. XV st.

Item gegeven aen Judich Antonis Ansems
In gelt 4 gl. 5 st. dico.
In boeckwijt 1 vaet dico.

IIII gl. V st.
I vaet

Item gegeven aenArdt Jan Porters
In gelt 11 gl. 4 st. dico.
In boeckwijt 2 vaet dico.
In rogh 2 vaet dico.
In booter 2 pont dico.

XI gl. IIII st.
II vaet
II vaet
II pont

Item gegeven aen Nabuer Giel
In gelt 1 gl. 6 st. dico.

I gl. VI st.

Item gegeven aen Dijrck Porters
In gelt 12 gl. 4 st. 2 oort dico.

XII gl. IIII ½ st.

Item gegeven aen Truij Hanrijckx
In gelt 1 gl. 6 st. dico.

I gl. VI st.

folio 87.
Item gegeven aen Sanneken Soetelers docgter in gelt 2 gl. 7 st. 2 oort dico
In boeckwijt en vaet dico

II gl. VII st.
I vaet

Item geven aen Linneken Peter den smet in gelt 3 gl. XI st. dico.

III gl. XI st.

Item gegeven aen Jan Porters dochter in gelt 3 gl. 14 st.

III gl. XIIII st.

Item gegeven Sijmon den buijser in gelt 2 diccatons 6-6-0 dico.

VI gl. CI st

folio 87 verso.
item betaelt aen Peter van Kerck Hooff voor het schr….. ende in ingeloss…. vandese rekeninghe ter somme van
15 gl. dico.
XV gl.
item in ut aen haoeren verteert op dese reckeninge als verscheijde reijse daer over gevaceert ten somma van 11
gl.
Somma sommeren beloopt het geheel uijtgeven van gelde in alles tot somma van seven 1656 gl. 2 oort ende een
½.
Ende in rogge beloopt den
Geheelen …… die quectaliteijt
Van een hondert seven mudde
Ses vat eene cop
Ende den onfanck van rogge een hondert seven mud een vat en een halven coop
folio 88.
Ende den ontfanck van gerst becompt die quantiteijt van 9 mud 8 vat alsoo in het ovensien deser reekenninghe
sijn bevonden sekere
…..
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Door mij dit niet te lezen.
getekent op 20 december 1645
Baron van Cortenbach.
Petrus Willemaers pastor Helmondanus
Becx
Bedankt Frans van Gemert en Egbert Wijnen.
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